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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. március 

2-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának 
megtárgyalása             

2. A Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2008. évi tevékenységéről 
és a 2009. évi munkatervének elfogadása            

3. Beszámoló a körjegyzőség munkájáról  
4. A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről  
5. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának megtárgyalása      
6. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

20/2009.(III.02.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 
2009. évi munkaterv elfogadása 

21/2009.(III.02.) A körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló elfogadása  
22/2009.(III.02.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
23/2009.(III.02.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
24/2009.(III.02.) A 150/2008. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása 

   
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

3/2009.(III.03.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
 
Bélapátfalva, 2009. március 2. 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. 
március 2-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Kary József alpolgármester 
    Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár,  
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János, Schillinger Györgyné és  
   Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg:   Ferencz Péter polgármester 
            Barta Gábor, Boros Mária, Kovácsné Kakuk Mária  testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Gécziné Kovács Erika pénzügyi csoportvezető 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Gédráné Szabados Borbála mb. igazgató 
 

 
Kary József alpolgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget és megállapítja, hogy a 12 
fő képviselőből 8 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 
 

Napirend 
 
 

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának 
megtárgyalása             

2. A Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2008. évi tevékenységéről 
és a 2009. évi munkatervének elfogadása            

3. Beszámoló a körjegyzőség munkájáról  
4. A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről  
5. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának megtárgyalása      
6. Egyéb ügyek, indítványok 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 8 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának 
megtárgyalása    
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A ravatalozó felújítására miért lett elköltve 17.863 ezer Ft? A szolgálati lakás 
átalakítása, felújítása megtörtént, de miért nem lett riasztó berendezés felszerelve? 
Az otthonteremtési támogatás milyen költséget takar? A GAMESZ átalakítását 
továbbra is javasolja, kérdezi, hogy miért kell minden évben fűnyírókat vásárolni? A 
Művelődési Ház és Könyvtár költségvetés 5 millió Ft megtakarítást tartalmaz, ebből 
miért nem lehetett megvalósítani a kazán felújítását? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az otthonteremtési támogatás a Gyámhivatal által jogszabály szerint megállapított 
pénzösszeg, ami visszaigényelhető, nem érinti a költségvetést. A GAMESZ-ban 
nincs álladó létszám, akik a fűnyírókat használják, hiszen a közhasznú, közcélú 
munkavállalók állandóan változnak. Elmondja, hogy az önkormányzat a 2008. évi 
költségvetést 39 millió Ft hiánnyal fogadta el, amiből 10 millió Ft-ot kapott vissza és a 
hiány csökkentésére lett felhasználva.                
    
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 
3/2009. (III.02.) sz. rendeletet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosítását. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Bejelenti, hogy tévesen szavazott igennel az önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és a tényleges szavazata nem. 
 
Kary József alpolgármester:  
Megállapítja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 
nem szavazattal elfogadta a 3/2009. (III.02.) sz. rendeletet az önkormányzat 2008. 
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását. 
(1. melléklet) 
 
II. Napirend 
A Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2008. évi tevékenységéről és a 
2009. évi munkatervének elfogadása    
 
Kary József alpolgármester:  
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár 
2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, a 2009. évi munkatervét és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját, a 2009. évi munkatervét és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
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Gédráné Szabados Borbála mb. igazgató:  
A bizottsági ülésen elhangzott „DJ fesztivál a tóparton” elnevezésű rendezvény 
bérköltségét a Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi költségvetéséből 
kigazdálkodható az egyéb felmerülő költségekre pályázatot lehetne benyújtani.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnöke köszöni a 
Művelődési Ház és Könyvtár elmúlt évi segítségét.              
A Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervéből hiányolja Bélapátfalva 
várossá válásának 5. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepséget. 
Számára elfogadhatatlan, hogy 2009. év nyári programja csak az augusztus 20-i 
ünnepség. Elmondja, hogy részt vett az „Utazás 2009. 32. Nemzetközi 
Idegenforgalmi Kiállításon”, ahol nem tudott az érdeklődőknek Bélapátfalvai 
programot ajánlani. Javasolja a Nóta Estre tervezett költség csökkentését, hogy több 
rendezvényt lehessen szervezni.  
 
Kary József alpolgármester:  
Tudomása szerint az Uniós pályázati források nem teszik lehetővé a rendezvények 
támogatását.  A várossá válás 5 éves évfordulóját szerény keretek közt javasolja 
megrendezni.  
 
Firkó János képviselő:  
Gratulál Gédráné Szabados Borbála mb. igazgatónak a 2008. évben végzett 
munkájához. Javasolja, hogy a következő években a januári hónapban legyen 
megtárgyalva a Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkaterve, hogy  az utazás 
kiállításon lehessen a Bélapátfalvai programokat ajánlani.  
            
Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy a rendezvények összeállítása a Turisztikai, Kulturális és Sport 
Bizottság hatásköre legyen. Szeptemberi bizottsági ülésen az érintett 
intézményvezetőkkel együtt tárgyaljanak a következő évi rendezvényekről, kulturális 
programokról. Javasolja az Eger várossal történő együttműködést.  
 
Barta Péter képviselő:  
Véleménye szerint a bizottságnak igényfelmérésre és ötletekre lenne szüksége. A 
„DJ fesztivál a tóparton” jó ötletnek tartja és javasolja annak megvalósítását.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy az augusztus 20-i ünnepség miért a sportpályán kerül 
megrendezésre? 
 
Gédráné Szabados Borbála mb. igazgató:  
A programok között sportrendezvények is szerepelnek, amit a régi polgármesteri 
hivatal udvarán nem lehet megrendezni.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Művelődési Ház és Könyvtár 
2008. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról  és a 2009. évi munkatervéről. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

20/2009. (III.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját és a 2009. évi munkatervét. 

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: Gédráné Sz. Borbála 
            mb. igazgató 
 
III. Napirend 
Beszámoló a körjegyzőség munkájáról  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy évente kötelező a beszámoló 
elkészítése, ismerteti az ellenőrzéseket és az arról készült jegyzőkönyveket. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy 2008. évben idegenforgalmi adóbevallás ellenőrzések voltak-e, illetve 
milyen információja van az önkormányzatnak az illegálisan működő szálláshelyekről? 
 
Firkó János képviselő:  
Véleménye szerint több alkalommal és tartósan szünetel az okmányiroda 
ügyfélfogadása. Az egri okmányirodába bejelentkezés nélküli ügyintézés folyik, 
Bélapátfalván miért szükséges ez? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Idegenforgalmi adóbevallás ellenőrzés nem volt, ugyanis nem került sor a kistérségi 
szinten foglalkoztatott köztisztviselő alkalmazására.  
Az okmányiroda rendelkezik szigorú számadású nyomtatványokkal, amikről 
időszakonként leltárt kell készíteni, ezért ügyfélfogadási szünetet tart. Az ügyfelek 
bejelentkezése szükséges a torlódások elkerülése érdekében. Egerben több 
ügyintéző végez egy feladatot, Bélapátfalván pedig egy ügyintéző több feladatot lát 
el.  
 
Barta Péter képviselő: 
Az okmányirodában az ügyiratforgalom csökkent 2007-ről 2008-ra, ebből következik 
az ügyfélforgalom csökkenése is? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A beszámolóban szereplő okmányirodai ügyiratforgalom csak a beérkező leveleket, 
illetve annak válaszait tartja nyilván, ebből az ügyfélforgalom számára nem lehet 
következtetni. 
 
 
 



 7 

Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a körjegyzőség munkájáról szóló 
beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 3 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

21/2009. (III.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
 
IV. Napirend 
A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről  
 
Kary József alpolgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a polgármesternek a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

22/2009. (III.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
polgármesternek a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 
V. Napirend 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának megtárgyalása      
 
Kary József alpolgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodás módosítását. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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23/2009. (III.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását. 
(2. melléklet) 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 

VI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Kary József alpolgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival Firkó János iskolaigazgató kérelmét. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Az önkormányzatnak jelent többlet költséget, ha Firkó János iskolaigazgató 
korengedménnyel vonul nyugdíjba? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Nem, többlet költséget nem jelent. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Firkó János kérelméről a 
határozati javaslat alapján.  
 
Firkó János képviselő személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal nem fogadta el a kérelmet a határozati javaslat szerint (minősített 
többség).  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a 150/2008. (XI.24.) sz. képviselő-testületi 
határozat módosítását és elmondja, hogy új jogszabály hatályba lépése miatt 
szükséges.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

24/2009. (III.02) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 150/2008. (XI.24.) sz. 
Képviselő-testületi határozatot az alábbi szerint módosítja: 
A Polgármesteri Hivatal építésügyi hatóság köztisztviselői létszámot 2009. 
március 1-től két fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő 
alkalmazásával biztosítja.  

 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: címzetes főjegyző 
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Firkó János képviselő:  
Kérdezi, hogy Bélapátfalván miért nincs gyógyszertári ügyelet? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Elmondja, hogy korábban már tárgyalt a gyógyszertár vezetőjével és valamilyen 
formában hajlandó az ügyeleti ellátást biztosítani. A következő testületi ülésre az erre 
vonatkozó előterjesztés el fog készülni.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Továbbra is javasolja az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 2/1995. (I.30.) rendelet módosítását, a hiányzó képviselők, illetve 
bizottsági tagok tiszteletdíj csökkentését, megvonását. 
 
Kary József alpolgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 


