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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. május 

25-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 

N a p i r e n d 
 

1. A jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló beszámoló 
megtárgyalása              

2. Az önkormányzat gyermekjóléti szolgálatának tevékenységéről szóló 
beszámoló megtárgyalása  

3. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Feladatellátási, 
Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Intézkedési Terv 
megtárgyalása    

4. Alapító Okiratok módosításának megtárgyalása  
- Bélapátfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
- Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja 
- Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat  
- GAMESZ 
- Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár   

5. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása  
6. A GAMESZ vezetői állás betöltéséről szóló pályázati felhívás 

megtárgyalása  
7. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói 

beosztás ellátásának megtárgyalása  
8. A gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2004. (III.30.) sz. rendelet 

módosításának megtárgyalása  
9. IV. Béla szobor elkészítésének és elhelyezésének megtárgyalása  
10. Önkormányzati tulajdonú helyiség bérbe adásának megtárgyalása  
11. Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 

pályázatok megtárgyalása   
12. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

47/2009.(V.25.) A jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló beszámoló  
48/2009.(V.25.) Az önkormányzat gyermekjóléti szolgálatának tevékenységéről szóló beszámoló 
49/2009.(V.25.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Feladatellátási, 

Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Intézkedési Terve 
50/2009.(V.25.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása 
51/2009.(V.25.) Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubjának Alapító Okirat módosítása 
52/2009.(V.25.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 

Okirat módosítása 
53/2009.(V.25.) GAMESZ Alapító Okirat módosítása 
54/2009.(V.25.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okirat módosítása 
55/2009.(V.25.) Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása 
56/2009.(V.25.) GAMESZ vezetői állás betöltéséről szóló pályázati felhívás elfogadása  
57/2009.(V.25.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói beosztás 

ellátása 
58/2009.(V.25.) IV. Béla szobor elkészítése és elhelyezése 
59/2009.(V.25.) Önkormányzati tulajdonú helyiség bérbe adása 
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60/2009.(V.25.) Bélapátfalva, Művelődési Ház nagytermének felújításáról szóló pályázat 
benyújtása 

61/2009.(V.25.) Bélapátfalva, Béke utca felújításáról szóló pályázat benyújtása 
62/2009.(V.25.) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése  
63/2009.(V.25.) A Bélkő Kht. pályázati önrész átcsoportosítása  
64/2009.(V.25.) Masszázs ágy vásárlása  

   

Rendelet száma Rendelet tárgya 

6/2009.(V.26.) A gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2004. (III.30.) sz. rendelet 
módosítása 

7/2009.(V.26.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.20.) rendelet 
módosítása 

 
 
 
Bélapátfalva, 2009. május 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. május 
25-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária, 
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János, Schillinger Györgyné  
   és Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Barta Gábor és Kovácsné Kakuk Mária testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző megbízásából  
        Simonka Petra aljegyző 
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 

 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 10 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 
 

Napirend 
 
 

1. A jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló beszámoló 
megtárgyalása              

2. Az önkormányzat gyermekjóléti szolgálatának tevékenységéről szóló 
beszámoló megtárgyalása  

3. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Feladatellátási, 
Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Intézkedési Terv 
megtárgyalása    

4. Alapító Okiratok módosításának megtárgyalása  
- Bélapátfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
- Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja 
- Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat  
- GAMESZ 
- Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár   

5. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása  
6. A GAMESZ vezetői állás betöltéséről szóló pályázati felhívás 

megtárgyalása  
7. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói 

beosztás ellátásának megtárgyalása  
8. A gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2004. (III.30.) sz. rendelet 

módosításának megtárgyalása  
9. IV. Béla szobor elkészítésének és elhelyezésének megtárgyalása  
10. Önkormányzati tulajdonú helyiség bérbe adásának megtárgyalása  
11. Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 

pályázatok megtárgyalása   
12. Egyéb ügyek, indítványok 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
A jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló beszámoló 
megtárgyalása      
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi 
feladatokról szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi feladatokról szóló 
beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzői hatáskörben végzett 
gyámügyi feladatokról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:               
 

47/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva Város 
jegyzői hatáskörben végzett 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 
 
       Határidő: 2009. május 31.  
       Felelős: címzetes főjegyző  

 
II. Napirend 
Az önkormányzat gyermekjóléti szolgálatának tevékenységéről szóló 
beszámoló megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti 
szolgálatának tevékenységéről szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti szolgálatának tevékenységéről 
szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjainak, hogy szavazzanak az önkormányzat gyermekjóléti 
szolgálatának tevékenységéről szóló beszámolóról. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

48/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai 
Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2008. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
  
        Határidő: 2009. május 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 

 
III. Napirend 
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Feladatellátási, 
Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Intézkedési Terv megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása tárgyalta a Közoktatási Feladatellátási, 
Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Intézkedési Tervet, melyet a Társulási 
Tanács elfogadott. Elmondja, hogy a terv elkészítése, illetve elfogadása pályázat 
benyújtásához szükséges. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint a terv általános megfogalmazásban íródott az úthálózat állapotára 
vonatkozó „közepes” meghatározás helyett a „rossz” jelzőt kellett volna alkalmazni. 
Javasolja a pedagógusok közös foglalkoztatását. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és 
Fejlesztési Intézkedési Tervről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

             49/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási 
Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Intézkedési 
Tervet. 
 

        Határidő: 2009. május 31. 
        Felelős: polgármester 

 
IV. Napirend 
Alapító Okiratok módosításának megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának, a Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubjának, a Petőfi 
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Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálatának, a GAMESZ-nak, 
és a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtárnak az Alapító Okirat módosításait. 
Kéri, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okirat módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

50/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2003. (II.03.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 

 
1. pont az alábbiak szerint módosul: 

1.„Költségvetési szerv neve: Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal”  
3. pont az alábbiak szerint módosul: 

3.”Létrehozásáról rendelkező jogszabály: 1990. évi LXV. tv. 38.§ - 40.§., valamint 
a 30/2003.(II.03.)számú Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő– 
testületének határozata” 

4. pont az alábbiak szerint módosul: 
4. „Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége, melyen belül a 
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
23/2005. (XII.20.) számú rendelet 5.§-ában foglalt 
feladatok.” 

5. pont az alábbiak szerint módosul: 
5.”Költségvetési szerv alaptevékenységének meghatározása: 

5.1. 2009. december 31-ig: 
 Szakfeladat száma, megnevezése 

452025 Helyi közutak létesítése, felújítása 
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
751164 Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
751175 Országgyűlési képviselői választás 
751186 Önkormányzati képviselői választás 
751670 Polgári védelmi tevékenység 
751878 Közvilágítási feladatok 
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
751966 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

feladatra nem tervezhető elszámolása 
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 
851219 Háziorvosi szolgálat 
851231 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások 
851286 Fogorvosi ellátás 
851297 Védőnői szolgálat 
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851912 Anya-, gyermek és csecsemővédelem 
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
853244 Családsegítés 
853255 Szociális étkeztetés  
853266 Nappali szociális ellátás 
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
853333 Munkanélküli ellátások 
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 

5.2. 2010. január 1-jétől: 
 Szakfeladat száma, megnevezése 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezés 
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése 
421100 Út, autópálya építése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések  
841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési 

támogatása 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
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869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi 
szolgáltatás 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
881011 Idősek nappali ellátása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889921 Szociális étkeztetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek 

támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása” 

6. pont az alábbiak szerint módosul: 
6. „A költségvetési szerv kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 

folytat.” 
7. pont az alábbiak szerint módosul: 

7. „Költségvetési szerv illetékességi területe: 
• általánosan: Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mónosbél 

települések közigazgatási területe  
• a városi gyámhivatal a feladatkörébe tartozó gyámhatósági 

feladatokat a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásától, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm.rendelet szerint 

• az okmányiroda illetékességi területe az okmányirodák 
kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000.(XII.26.) 
Korm.rendelet szerint.” 

8. pont az alábbiak szerint módosul: 
8. „Irányító szerv neve: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő–testülete” 

9. pont az alábbiak szerint módosul: 
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9. „Irányító szerv székhelye: Bélapátfalva, IV. Béla u.1.” 
10. pont az alábbiak szerint módosul: 

10. „A költségvetési szerv típusa:  
• tevékenységének jellege alapján: közhatalmi 
• feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő 

és gazdálkodó.” 
11. pont az alábbiak szerint módosul: 

11. „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:  
A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 
eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Polgármestere látja el. A jegyzőt 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki, minősített 
többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól.” 

12. pont az alábbiak szerint módosul: 
12. „A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszonyok: 
• alapesetben köztisztviselő, akikre a köztisztviselők jogállásáról 

szóló 1992. évi XXIII. törvény vonatkozik, 
• egyéb esetben 

- közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, 
- munkavállaló, akikre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 
évi XXII. törvény, 

• egyéb foglalkoztatottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény vonatkozik.” 

13. pont az alábbiak szerint módosul: 
13. „A Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési szerv:  

• Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Bélapátfalva, IV. Béla u. 29.„ 
14. pont az alábbiak szerint módosul: 

14. „Az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait 
megállapodásban rögzítettek szerint a Polgármesteri Hivatal látja el.„ 

 
Az Alapító Okirat az alábbi mondatokkal egészül ki: 
 
„Záradék: 
Az Alapító Okirat 5.1. pontja 2010. január 1. napjával hatályát veszti, míg a 5.2. 
pontja 2010. január 1. napjától hatályos. 
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 2009. május 25. napján 
történő módosítását Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
50/2009. (V.25.) határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 

Határidő: 2009. szeptember 30 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Kistérség Idősek 
Klubjának Alapító Okirat módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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51/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2008. (VII.28.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 

 
2. pont az alábbiak szerint módosul: 

„1. Költségvetési szerv neve: Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja”  
2 pont az alábbiak szerint módosul: 

„2. Költségvetési szerv székhelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.29.” 
3. pont az alábbiak szerint módosul: 

„3. Költségvetési szerv telephelye: 3348 Szilvásvárad, Miskolci u.80.” 
4. pont az alábbiak szerint módosul: 

„4. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: 103/1992.(XII.29.) és a 
84/2008.(VII.28.) számú Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata” 

5. pont az alábbiak szerint módosul: 
„5. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:  

Bélapátfalva Város Idősek Klubja 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.29.” 
6. pont az alábbiak szerint módosul: 

„6. Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  
    Szakágazat: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül, 

melyből a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény alapján ellátja az idősek nappali 
ellátása és szociális étkeztetés feladatait.” 

7. pont az alábbiak szerint módosul: 
„7. Költségvetési szerv alaptevékenysége  
7.1. 2009. december 31-ig: 

Szakfeladat száma, megnevezése 
853266 Nappali szociális ellátása 
853255 Szociális étkeztetés 

7.2. 2010. január 1-jétől:  
Szakfeladat száma, megnevezése 
881011 Idősek nappali ellátása 
889921 Szociális étkeztetés” 

8. pont az alábbiak szerint módosul: 
„8. Költségvetési szerv működési köre: 

8.1. Nappali ellátás vonatkozásában: 
Bélapátfalva  
Bükkszentmárton, 
Mónosbél, 
Egerbocs, 
Hevesaranyos  
Bátor, 
Egercsehi,  
Szúcs, 
Szilvásvárad települések közigazgatási területe. 

8.2. Szociális étkeztetés vonatkozásában: 
Bélapátfalva, 
Bükkszentmárton, 
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Mónosbél, 
Egerbocs, 
Hevesaranyos  
Bátor, 
Egercsehi,  
Szúcs, 
Szilvásvárad települések közigazgatási területe.” 

9. pont az alábbiak szerint módosul: 
„9. Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem 

folytat.” 
10. pont az alábbiak szerint módosul: 

„10. Üzletköri jelzőszám: 2220 Munkahelyi, intézményi büfé, melyből a 
költségvetési szerv ellátja a melegítő-tálaló 
konyhával kapcsolatos feladatokat.” 

11. pont az alábbiak szerint módosul: 
„11. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása 

 - a tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő 
költségvetési szerv.” 

12. pont az alábbiak szerint módosul: 
„12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:  
A vezetői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Bélapátfalva Város 
Polgármestere látja el. A vezetőt Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-
testülete nevezi ki, minősített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés 
határozott időre történik.” 

13. pont az alábbiak szerint módosul: 
„13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

- alapesetben közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény az irányadó, 

- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.” 

14. pont az alábbiak szerint módosul: 
„14. Irányító szerv neve: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete”  

15. pont az alábbiak szerint módosul: 
„15. Irányító szerv székhelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.1.” 

 
Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi pontokkal, mondatokkal: 

 „16. Felügyeleti szerv neve, székhelye:  
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél-Egerbocs-Hevesaranyos-Bátor-
Egercsehi-Szúcs-Szilvásvárad Önkormányzatok mikro-térségi társulása 
nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatások ellátására, melyet a 
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.1.útján 
lát el.  

17. A költségvetési szerv– külön megállapodásban rögzített – pénzügyi, gazdasági 
feladatainak ellátására köteles költségvetési szerv neve, székhelye: 

 Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.1. 
18. A költségvetési szerv létszáma:  

 Székhelyen:  3 fő 
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 Telephelyen: 2 fő. 
19. A költségvetési szerv belső felépítését, működésének rendjét a Szervezeti 

Működési Szabályzat rögzíti. 
20. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

1.) Bélapátfalva 111/2. hrsz-ú korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és 
ingóságok. 

2.) Szilvásvárad 98 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és 
ingóságok. 

21. A vagyon feletti rendelkezés joga:  
1.) Bélapátfalva 111/2. hrsz-ú ingatlan és azokhoz tartozó ingóságok felett 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezik. 
2.) Szilvásvárad 98. hrsz-ú ingatlan és azokhoz tartozó ingóságok felett 

Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezik. 
 
Záradék: 
Az Alapító Okirat 7.1. pontja 2010. január 1. napjával hatályát veszti, míg a 7.2. pont 
2010. január 1. napjától hatályos. 
 
A Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Alapító Okiratának 2009. május 25. napján 
történő módosítását Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
51/2009.(V.25.)számú határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyja jóvá.  
 

Határidő: 2009. szeptember 30 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okirat módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

52/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2003. (VIII.21.) 
sz. határozatával elfogadott Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 

 
3. pont az alábbiak szerint módosul: 
1. „Költségvetési szerv neve: Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 

Szakszolgálat” 
2. pont az alábbiak szerint módosul: 
2. „Költségvetési szerv székhelye: 3346 Bélapátfalva, Apátság u. 2.” 
3. pont az alábbiak szerint módosul: 
3. „OM azonosító: 031498” 
4. pont az alábbiak szerint módosul: 
4. „Létrehozásáról rendelkező jogszabály: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény, valamint a 101/1992.(XII.29.) és a 146/2003. (VIII.21.) sz. Bélapátfalva 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata” 

5. pont az alábbiak szerint módosul: 
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5. „Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:  
A Körzeti Általános Iskola és Óvoda 3346 Bélapátfalva, Apátság u.2. és a  
Mikrotérségi Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 3341 Egercsehi, 
Petőfi S. u.6.Tagintézményei: Napköziotthonos Óvoda 3337 Egerbocs, Iskola 
u.1. és az Általános Iskola 3337 Egerbocs, Alkotmány u.43. intézmények.” 

6. pont az alábbiak szerint módosul: 
6. „Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás, melyből a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény alapján a költségvetési szerv feladatai: 

1.) Általános Iskola 
- alapfokú általános iskolai nevelés és oktatás, 
- napközi-otthonos ellátás, 
- cigány kisebbségi etnikumhoz tartozók felzárkóztató oktatása, 
- sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 
o gyógypedagógiai ellátás,  

- logopédiai szakszolgálat, 
- a tanórán kívüli foglalkozások körében térítési díj ellenében igénybe 

vehető foglalkozások, 
- fejlesztő foglalkoztatás és felzárkóztató oktatás, 
- hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozások, 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs fejlesztése, 
- szervezett intézményi étkezés, 
- általános iskolába bejáró tanulók ellátása, 
- intézményfenntartó társulás általános iskolájába járó tanulók ellátása, 
- tanulói tankönyvellátás,  
- diáksport biztosítása, 
- bázisintézményi és kistérségi feladatok ellátása (szak- és szakmai 

szolgáltatások tekintetében). 
2.) Óvoda 

- óvodás korú gyermekek nevelése, 
- cigány etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése, 
- sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 
o gyógypedagógiai ellátás, 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs fejlesztése, 
- fejlesztő foglalkoztatás és felzárkóztató oktatás, 
- szervezett intézményi étkezés, 
- óvodába bejáró gyermekek ellátása, 
- intézményfenntartó társulás óvodájába járó gyermekek ellátása” 

7. pont az alábbiak szerint módosul: 
7. „Költségvetési szerv alaptevékenysége: 
7.1. 2009. december 31-ig: 

Szakfeladat száma, megnevezése 
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
801115 Óvodai nevelés 
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelése, oktatása 
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� testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő, 

� a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek oktatása 

805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
805212 Pedagógiai szakszolgálat 

� kistérségi logopédiai szolgálati feladatok ellátása. 
924036 Diáksport 

 
7.2. 2010. január 1-jétől: 

Szakfeladat száma, megnevezése 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562913 Iskolai intézményi étkezés 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évf.) 
� testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan 

fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő, 

� a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek oktatása 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8 évf.) 
� testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan 

fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő, 

� a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek oktatása 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

� kistérségi logopédiai szolgálati feladatok ellátása. 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása” 

8. pont az alábbiak szerint módosul: 
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8. „Költségvetési szerv kisegítő tevékenysége 2010. január 1-jétől: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 

9. pont az alábbiak szerint módosul: 
9. „A kisegítő tevékenység arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásában: 

1%:” 
10. pont az alábbiak szerint módosul: 
10. „Tagintézményei:  

1.) Általános Iskola 3346 Bélapátfalva, Apátság u.2. 
2.) Óvoda 3346 Bélapátfalva, Táncsics M.u.4. 
3.) Általános Iskola 3337 Egerbocs, Alkotmány u.43. (1-4. kihelyezett osztály) 
4.) Napköziotthonos Óvoda 3337 Egerbocs, Iskola u.1.” 

11. pont az alábbiak szerint módosul: 
11. „Telephelyei, címei: 

1.) Óvoda 3346. Bélapátfalva, Táncsics M. u. 4.  
2.) Általános Iskola 3337 Egerbocs, Alkotmány u.43. (1-4. kihelyezett osztály) 
3.) Napköziotthonos Óvoda 3337 Egerbocs, Iskola u.1.” 

12. pont az alábbiak szerint módosul: 
12. „Költségvetési szerv működési köre: 

Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mónosbél és Egerbocs települések 
közigazgatási területe.” 

13. pont az alábbiak szerint módosul: 
13. „Kiegészítő és vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat.” 
14. pont az alábbiak szerint módosul: 
14. „Közoktatási törvény szerint az intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási 

intézmény” 
Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi pontokkal, mondatokkal: 
15.  „A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:  

- a tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató szerv 
  Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv. 

16. A költségvetési szerv vezetőinek kinevezési rendje: 
16.1. Intézményvezető 

Általános Iskola Igazgatóját - aki egyben a közös igazgatású közoktatási 
intézmény vezetője –magasabb vezetői beosztására való megbízását pályázat 
útján Bélapátfalva Város, Bükkszentmárton Község, Mónosbél Község és 
Egerbocs Község Önkormányzatának Képviselő-testületei együttes ülésen 
határozott időre (5 évre) adják. A munkáltatói jogkört Bélapátfalva Város, 
Bükkszentmárton Község, Mónosbél Község és Egerbocs Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületei együttes ülésen, az egyéb munkáltatói 
jogköröket Bélapátfalva Város Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.  

16.2. Óvoda Bélapátfalva vezetője – Intézményegység-vezető 
A Körzeti Általános Iskola Igazgató-helyettes és az Óvoda intézményegység-
vezető kinevezése Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
jóváhagyásával történik.  

16.3. Tagintézmény vezetők 
A tagintézmények vezetőit az intézményvezető bízza meg határozatlan időre 
Egerbocs Községi Önkormányzat Polgármesterének egyetértésével. A 
munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja. 

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
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- alapesetben közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, 

- egyéb esetben munkavállaló, akikre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 
évi XXII. törvény, 

- egyéb foglalkoztatottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény vonatkozik. 

18. Irányító szerv neve: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
19. Irányító szerv székhelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. 
20. Fenntartó szerv neve, címe:  

- Bélapátfalva Városi Önkormányzat 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. 
- Bükkszentmárton Község Önkormányzat 3346 Bükkszentmárton, II. Rákóczi 
F. u. 78. 

- Mónosbél Község Önkormányzat 3345 Mónosbél, Kossuth L.u.1. 
- Egerbocs Község Önkormányzat 3337Egerbocs, Béke u.21. 

21. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
1.) Bélapátfalva 320/1. hrsz-ú Általános Iskola korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyon és ingóságok 
2.) Bélapátfalva 41. hrsz-ú Óvoda korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és 

ingóságok 
3.) Egerbocs 291. hrsz-ú Általános Iskola korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyon és ingóságok 
4.) Egerbocs 211/1. hrsz-ú Óvoda korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

és ingóságok 
22. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

1.) Bélapátfalva 320/1 és 41 hrsz-ú ingatlanok és azokhoz tartozó ingóságok 
felett Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezik. 

2.) Egerbocs 291. és 211/1. hrsz-ú ingatlanok és azokhoz tartozó ingóságok 
felett Egerbocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezik. 

23. Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, és tanulólétszám: 
1.) Általános Iskola 3346 Bélapátfalva, Apátság u.2.: 420 fő 
2.) Óvoda 3346 Bélapátfalva, Táncsics M. u .4.: 125 fő  
3.) Általános Iskola 3337 Egerbocs, Alkotmány u.43.: 52 fő 
4.) Óvoda 3337 Egerbocs, Iskola u.1.: 33 fő 

24. Évfolyamok száma: 
1.) Általános Iskola 3346 Bélapátfalva, Apátság u.2.: 1-8 évfolyam 
2.) Általános Iskola 3337 Egerbocs, Alkotmány u.43.: 1-4. kihelyezett osztály 
3.) Óvoda: 1-3 korcsoport, a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség 
kezdetéig. 

25.  Szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek: 
1.) Általános Iskola 3346. Bélapátfalva, Apátság u. 2. 
2.) Óvoda 3346. Bélapátfalva, Táncsics M. u. 4. 

  
 
Záradék: 
Az Alapító Okirat 7.1. pontja 2010. január 1. napjával hatályát veszti, míg a 7.2. pont, 
a 8-9. pont 2010. január 1. napjától hatályos. 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 
Okiratának 2009. május 25. napján történő módosítását Bélapátfalva Város 
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Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2009. (V.25.) számú határozatával 2009. július 
1-jei hatállyal hagyja jóvá. 

Határidő: 2009. szeptember 30 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a GAMESZ Alapító Okirat 
módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

53/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2008. (IV.28.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátószervezet 
Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 

 
4. pont az alábbiak szerint módosul: 

„4. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: 94/1992. (XII.7.) sz. és a 
47/2008.(IV.28.) sz. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületi 
határozata.” 

5. pont az alábbiak szerint módosul: 
„5. Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Szakágazat: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási 
intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai, melyen belül 
az Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott feladatok” 

6. pont az alábbiak szerint módosul: 
6. „Költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 6.1. 2009. december 31-ig: 
Szakfeladat száma, megnevezése 
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
702012 Ingatlankezelés, - forgalmazás, - közvetítés, - becslés (megbízásos 

alapon) 
751757 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 

ellátó, kisegítő szolgálatai 
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
751867 Köztemető fenntartási feladatok 
852018 Állategészségügyi tevékenység 
901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés 
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 
924047 Sportcélok és feladatok 

6.2. 2010. január 1-jétől: 
Szakfeladat száma, megnevezése 
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360000 Víztermelés, kezelés, ellátás 
381103 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562919 Egyéb étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
813000 Zöldterület-kezelés 

           841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásinak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 

841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenység 

           910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
           931102 Sportlétesítmények működtetése 

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés” 

7. pont az alábbiak szerint módosul: 
7. „A költségvetési szerv kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 

folytat.” 
8. pont az alábbiak szerint módosul: 

8. „Költségvetési szerv működési területe: Bélapátfalva, Bükkszentmárton, 
Mónosbél települések közigazgatási területe.” 

9. pont az alábbiak szerint módosul: 
9. „Irányító szerv neve: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete” 

10. pont az alábbiak szerint módosul: 
10. „Irányító szerv székhelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.1. „ 

11. pont az alábbiak szerint módosul: 
11. „A költségvetési szerv típusa: 

• tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

• feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv." 

12. pont az alábbiak szerint módosul: 
12. „A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése:  

Az álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Bélapátfalva Város 
Önkormányzat Polgármestere látja el. Az intézményvezetőt Bélapátfalva 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki minősített többséggel 
meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan időre történik.” 

13. pont az alábbiak szerint módosul: 
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13. „A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok: 

• alapesetben: közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 

• egyéb esetben:  
- munkavállaló, akire a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 

XXII. törvény, 
- egyéb foglalkoztatottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény.” 
14. pont az alábbiak szerint módosul: 

14. „A Bélapátfalva GAMESZ-hoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési 
szerv: 

          Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Bélapátfalva, IV. Béla út 47.” 
 
Az Alapító Okirat az alábbi pontokkal, mondatokkal egészül ki: 
 
15. „Az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait 

megállapodásban rögzítettek szerint Bélapátfalva GAMESZ látja el. 
16. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásában társult települések és 

Bélapátfalva Város Önkormányzata közötti megállapodásban foglalt feladatokat a 
Társulás települései vonatkozásában is ellátja. 

 
Záradék: 
Az Alapító Okirat 6.1.pontja 2010. január 1. napjával hatályát veszti, míg a 6.2. pontja 
2010. január 1. napjától hatályos. 
 
A Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátószervezete Alapító Okiratának 2009. május 
25. napján történő módosítását Bélapátfalva Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 53/2009. (V.25.) határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 

Határidő: 2009. szeptember 30 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár Alapító okirat módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

54/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2004. (IV.26.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 

 
4. pont az alábbiak szerint módosul: 
1. „Költségvetési szerv neve: Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár” 
 
5. pont az alábbiak szerint módosul: 
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2. „Költségvetési szerv rövidített elnevezése: Művelődési Ház és Könyvtár”  
 
6. pont az alábbiak szerint módosul: 
3. „Költségvetési szerv számára kiállított számlán szereplő név: Bélapátfalvai 

Művelődési Ház és Könyvtár illetve Művelődési Ház és Könyvtár” 
 
7. pont az alábbiak szerint módosul: 
4. „Költségvetési szerv mozaik neve: BMHK” 
 
8. pont az alábbiak szerint módosul: 
5. „Költségvetési szerv székhelye: Bélapátfalva, IV. Béla u. 47.” 
 
9. pont az alábbiak szerint módosul: 
6. „Költségvetési szerv telephelye: Gesztenyés Kiállítóház 

 Bélapátfalva, IV. Béla u.38.” 
10.  pont az alábbiak szerint módosul: 
7. ”Létrehozásáról rendelkező jogszabály: 37/2003.(II.10.) és a 85/2004. (IV.26.) 

számú Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata” 
 
11. pont az alábbiak szerint módosul: 
8. „Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Szakágazat: 932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott feladatok 

 

Művelődési Ház 
a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző 

tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, 
felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése 

b) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a 
nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, 

c) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása 

d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése 

e) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a 
feltételek biztosítása, 

f) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
 

 
Könyvtár 
a) Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre    bocsátja 
b) Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
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dokumentumairól és szolgáltatásairól 
c) Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 
d) Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

az iskola oktatási-nevelési helyi tantervének megfelelő könyvtári óra 
tartásában a kisiskolás korosztály bevezetése a könyvtárhasználatba 

e) Nyilvános jellegű könyvtárként, a községi és iskolai könyvtári 
feladatokat egyaránt ellátja. 

f) A fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat 
 

 Gesztenyés Kiállítóház 
a) A város és a kistérség környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak bemutatása, megismertetése; 
b) a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése; 
c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek és egyéb 

művészek alkotásainak, munkásságának bemutatása; 
d) az időszakos és az állandó kiállításokon keresztül a különböző kultúrák 

közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a 
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása; 

e) a város és a kistérség oktatási-nevelési intézményeivel való 
együttműködés keretében az iskoláskorú gyermekek megismertetése a 
város és a térség kulturális, szellemi és művészeti értékeivel; 

f) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.” 
 

12. pont az alábbiak szerint módosul: 
9. „Költségvetési szerv alaptevékenysége:  

9.1. 2009. december 31-ig: 
Szakfeladat száma, megnevezése 

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 

 
9.2. 2010. január 1-jétől: 
Szakfeladat száma, megnevezése 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése” 
 

13. pont az alábbiak szerint módosul: 
10. „A költségvetési szerv kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 

folytat.” 
 
14. pont az alábbiak szerint módosul: 
11. „Költségvetési szerv működési területe: Bélapátfalva közigazgatási területe” 
 
Az Alapító Okirat az alábbi pontokkal, mondatokkal egészül ki: 
12. „Irányító szerv neve: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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13. Irányító szerv székhelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.1. 
 
14. A költségvetési szerv típusa: 

• tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

• feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő. 
 
15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése:  

A vezetői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Bélapátfalva Város 
Polgármestere látja el. A vezetőt Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-
testülete nevezi ki, minősített többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés 
határozott időre történik.  

 
16. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

• alapesetben közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, 

• egyéb esetben:  
o munkavállaló, akikre a Munka Törvénykönyéről szóló 1992. évi XXII. 

törvény, 
o akikre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

vonatkozik. 
 
17. A költségvetési szerv - külön megállapodásban rögzített - pénzügyi, gazdasági 

feladatainak ellátására köteles költségvetési szerv neve, székhelye:  
• Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátószervezet  

3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.72. 
 

18. Költségvetési szerv Küldetés Nyilatkozata: A település információs 
alapintézménye, mely biztosítja a lakosok számára az információkhoz és a 
dokumentumokhoz a hozzáférést, korlátok nélkül. Kiszolgálja az oktatás 
különböző szintjein tanulókat, segíti a kortól független, folyamatos képzést. 
Biztosítja a szabadidő hasznos, kulturált eltöltését.  
Minden lehetőséget megragad a kisgyermekek olvasóvá nevelésére. A 
honismereti anyagok feltárásával igyekszik a településen élőkkel megismertetni 
történelmüket, múltjukat. 

 
Záradék: 
Az Alapító Okirat 9.1.pontja 2010. január 1. napjával hatályát veszti, míg a 9.2. pontja 
2010. január 1. napjától hatályos. 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 2009. május 25. 
napján történő módosítását Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
54/2009. (V.25.) határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
 

Határidő: 2009. szeptember 30 
Felelős: polgármester 
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V. Napirend 
A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Gábor képviselő megérkezett a tanácskozó terembe. A 
létszám 11 fő az ülés továbbra is határozatképes. 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 
módosítását, majd kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

55/2009. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2005. (XII. 20.) rendelet 38. § 
(11) bekezdése alapján a korábban, 262/2005. (XII. 19.) sz. határozatával 
elfogadott Ügyrend módosítását és az alábbiak szerint azt elfogadja: 

 
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendje melléklete 1. pontjának 
helyébe a következő szöveg lép: 

 
1. Pénzügyi munkakör: mérlegképes könyvelői képesítés 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: címzetes főjegyző 

 
VI. Napirend 
A GAMESZ vezetői állás betöltéséről szóló pályázati felhívás megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a GAMESZ vezetői állás betöltéséről szóló 
pályázati felhívást. 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Javasolja, hogy a GAMESZ Közhasznú Társasággá alakuljon át és 
városüzemeltetési feladatokat lásson el. Véleménye szerint műszaki végzettséggel 
rendelkező vezetőre lenne szükség.  
 
Barta Péter képviselő:  
A pályázati feltételek közt szereplő 5 éves szakmai gyakorlat leszűkíti a jelentkezők 
körét. 
 
Kary József alpolgármester:  
Ő fontosnak tartja a pénzügyi, gazdasági szakirányú végzettséget és véleménye 
szerint az 5 éves szakmai gyakorlattól nem lehet eltekinteni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ha a GAMESZ átalakul, akkor az önkormányzattal vállalkozói kapcsolat jöhet létre, 
viszont vannak olyan feladatok, amiket vállalkozónak nem lehet kiadni.   
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Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a GAMESZ kerüljön a Bélkő Kht. működésébe. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint az önkormányzatnak kötnie kellene egy jó vállalkozói szerződést 
a városüzemeltetési és városgondozási feladatok ellátására. Javasolja több árajánlat 
bekérését különböző vállalkozóktól.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Korábban az önkormányzat a városgondozási feladatok ellátására már kapott egy 
árajánlatot a Bélkő Kht.-tól, mely 20 millió Ft/év összeget tartalmaz. 
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Javasolja, hogy a Bélkő Kht vegye át a GAMESZ műszaki feladatait.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint, ha a GAMESZ átalakul, akkor nem szükséges vezető 
alkalmazása.  
 
Kary József alpolgármester:  
Úgy gondolja, hogy a pályázati feltételek között szerepeltetni kellene a GAMESZ 
átalakítására vonatkozó program benyújtását. 
 
Boros Mária képviselő:  
Nem javasolja a GAMESZ átalakítást.  
 
Barta Péter képviselő: 
Szükség van a vezető kinevezésére és utána is van lehetőség a GAMESZ 
átalakítására. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a GAMESZ vezetői állás 
betöltéséről szóló pályázati felhívásról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 
56/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §. alapján  
pályázatot hirdet a Gazdasági Műszaki Ellátószervezet 

 intézményvezetői, (magasabb vezető) igazgató munkakör betöltésére 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: határozatlan idejű, 4 hó próbaidő.  
A munkavégzés helye: Heves megye, 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 72. 
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Bélapátfalva Város Gazdasági Műszaki Ellátószervezet (GAMESZ) igazgatói 
feladatainak ellátása, a GAMESZ költségvetésének, beszámolóinak elkészítése, 
bevételeinek beszedése, gazdálkodás, feladatainak irányítása és összehangolása, 
ellenőrzés, koordinálás. 
Feladatok különösen az alábbiak: önkormányzati vagyongazdálkodás, köztisztasági 
városgazdálkodási, ingatlan bérbeadási, konyha üzemeltetési, zöldterület kezelési, 
közművelődési, szállítási feladatok és közcélú foglalkoztatás. 
Az igazgató felelős a Bélapátfalva Város Önkormányzat GAMESZ gazdaságos és 
eredményes működtetéséért. 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek:  

- Felsőfokú pénzügyi, gazdasági szakirányú végzettség, 
- Mérlegképes könyvelői képesítés,  
- Önkormányzatnál vagy városüzemeltetési feladatokat ellátó intézménynél 

szerzett 5 éves szakmai gyakorlat, 
- Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése,  
- Szakmai, vezetési program benyújtása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
- felhasználói szintű számítógép ismeretek,  
- B kategóriás jogosítvány 
- középfokú nyelvvizsga  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő 

személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek, valamint 
személyével kapcsolatos döntés nyilvános képviselő-testületi ülésen kerüljön 
megtárgyalásra.  

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. augusztus 
1. napjától tölthető be.  
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. július 3. 
Pályázati kiírással kapcsolatosan további információt személyesen Ferencz Péter 
polgármester nyújt (Bélapátfalva, IV. Béla u. 1.) vagy telefonon a 36/554-302 
számon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak Bélapátfalva Város Önkormányzat polgármestere 
címére történő megküldésével (3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1.). A 
borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot 4033/2009, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági 
Műszaki Ellátószervezet igazgató. 

A pályázatok elbírálásának határideje: A benyújtást követő első képviselő-testületi 
ülés. 
A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására 
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A pályázati kiírás megjelenési helyei:  
- www.kozigallas.gov.hu 
- www.belapatfalva.hu 

 
        Határidő: 2009. július 3. 
        Felelős: polgármester 
 

 
VII. Napirend 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói 
beosztás ellátásának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói 
beosztás ellátását. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

57/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2008. (V. 26.) sz. 
képviselő-testületi határozatában a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 
magasabb vezetői, igazgatói beosztás ellátására Gédráné Szabados Borbálát 
bízta meg meghatározott feltételek teljesítésével. A feltételek teljesültek, így a 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói 
beosztás ellátására Gédráné Szabados Borbálát megbízza határozott ideig, 
2013. május 31. napjáig. 

Garantált illetménye:           159.500,- Ft/hó 
Magasabb vezetői pótlék (225%):            45.000,- Ft/hó 
2009. január 20. napjától illetménye összesen:    204.500,- Ft/hó 

 
Határidő: 2009. június 1. 
Felelős: polgármester 

 
VIII. Napirend 
A gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2004. (III.30.) sz. rendelet 
módosításának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 
11/2004. (III.30.) sz. rendelet módosítását.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 6/2009. (V.26.) sz. rendeletet a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2004. 
(III.30.) sz. rendelet módosításáról. 
(1. melléklet) 
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IX. Napirend 
IV. Béla szobor elkészítésének és elhelyezésének megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Felkéri Barta Péter képviselőt, hogy ismertesse a képviselő-testület tagjaival a IV. 
Béla szobor elkészítésének és elhelyezésének lehetőségét.  
 
Barta Péter képviselő: 
Javasolja, hogy a szobor homokkőből készüljön, a talapzat mészkő legyen, és az 
emlékparkba vagy a Gesztenyés kiállítóház udvarára kerüljön.  
 
Kary József alpolgármester:  
Véleménye szerint a szobornak 2009. augusztus 20-ig el kellene készülnie, hogy 
ünnepélyes keretek között lehessen felavatni. Ő az emlékparkba javasolja a szobor 
elhelyezését. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Támogatja a szobor elkészítését és elhelyezését, viszont ő a Lucifer Pizzéria és a 
parókia közti kiemelkedő területre javasolja az elhelyezést, reflektorokkal 
megvilágítva, hogy az Eger irányából érkezők számára jól látható legyen. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a IV. Béla szobor elkészítéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

58/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva várossá nyilvánításának 5. évfordulójára „IV. Béla 
király”emlékművet (szobrot) állít, és a szobrot Szaladós Tibor kőfaragó mester 
készítse el.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szobor 
elhelyezésének fent említett helyeit vizsgálja meg, és a következő testületi 
ülésre terjessze be döntésre, valamint felhatalmazza a szerződés 
megkötésére.  

        Határidő: 2009. augusztus 15. 
        Felelős: polgármester 
 
X. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú helyiség bérbe adásának megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzati tulajdonú helyiség bérbe 
adását.  
Kéri a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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59/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a 
Bélapátfalva, IV. Béla út 38. sz. alatti (Gesztenyés)  épületből 20 m2 területű 
helyiséget a Generáli Biztosító Zrt Ózdi Kirendeltsége részére, irodai célra 
2009. június 1. napjától, határozott időre, amíg az Önkormányzat más célra 
nem hasznosítja. 

 
Bérleti díja: I. csoport, irodai célra: 1.000.-Ft/ m2 / hó 

                             összesen 20.000.-Ft/hó  
 

  Határidő: 2009. június 1. 
  Felelős: GAMESZ vezető 
XI. Napirend 
Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatok 
megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva, Művelődési Ház nagytermének 
felújításáról szóló pályázat benyújtását. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

60/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
„Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül 
(CÉDE)”” című előirányzatra pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Bélapátfalva, Művelődési Ház nagytermének 
felújítása  

 
A fejlesztés megvalósulási helye(i): Bélapátfalva, IV. Béla út 47. 

 
   A fejlesztés forrásösszetétele:  

                                                    adatok Ft-ban 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 2 896 221 

Hitel  

Igényelt támogatás 16 411 917 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás   

Összesen 19 308 138 
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A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009. (II.20.) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására. 

Határidő: 2009. június 2. 
Felelős: polgármester 

 

Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva, Béke utca felújításáról szóló 
pályázat benyújtását. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

61/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
„Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének támogatása (TEUT)” című előirányzatra pályázatot 
nyújt be. 

 

A pályázat tárgya: Bélapátfalva, Béke utca felújítása 
 

A fejlesztés megvalósulási helye(i): Bélapátfalva, Béke utca 
 

   A fejlesztés forrásösszetétele:  
                                                    adatok Ft-ban 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009. (II.20.) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2009. június 2. 
Felelős: polgármester 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 6 411 868 

Hitel  

Igényelt támogatás 6 411 867 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás   

Összesen 12 823 735 
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Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges 
a 2009. évi költségvetési rendelet módosítása, ezért kéri a képviselő-testület tagjait, 
hogy a fentiek alapján szavazzanak.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 7/2009. (V.26.) sz. rendeletet a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.20.) 
rendelet módosításáról. 
(2. melléklet) 
 
 
XII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2009. évi közmeghallgatás 
időpontjáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:    

 
62/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

   
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 9-én 17.00 
órai kezdettel Közmeghallgatást tart. 

 
 Napirend: A lakosság részéről felmerült közérdekű kérdések és javaslatok. 

 
     Határidő: 2009. június 9. 

           Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélapátfalvai bölcsőde kialakítására 
benyújtott pályázat nyert, és elmondja, hogy 2010 tavaszán kezdődik el a volt 
rendőrségi szolgálati lakás átalakítása. 
Az óvoda felújítására benyújtott pályázat is nyert, aminek a munkálatai a nyáron 
fognak elkezdődni és az önkormányzat írásban fogja tájékoztatni az érintetteket az 
óvoda zárva tartásáról.  
Az Egészségház II. ütemének megvalósítására benyújtott pályázatot befogadta a 
Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága. 
A IV. Béla úti járdaszakasz felújítására, valamint a zebra létesítésére és sárga villogó 
kihelyezésére benyújtott pályázat is sikeresnek bizonyult, viszont a beruházás 2010-
re valósul meg.   
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a kábeltévében -technikai hiba miatt-  le 
nem játszott felvételek folyamatosan adásba fognak kerülni, az előzőleg kiírt 
időpontokban.  
A Bélkő Kht üzleti tervének elfogadásakor még nem lehetett tudni, milyen pályázatok 
kerülnek majd pozitívan elbírálásra, ennek alapján nem lettek az önkormányzatok 
számára pályázati önrészek megszavazva. Szükséges lenne, hogy a Kht 
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költségvetésének a módosítását a taggyűlés évközben megtegye az 
önkormányzatnál bekövetkezett erre vonatkozó változások szerint. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fentiek alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

63/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületei határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ferencz 
Péter polgármestert, hogy a Bélkő Közhasznú Társaság üzleti tervének 
módosítását támogassa Bélapátfalva Város felmerült igényei szerint. 
 
       Határidő: azonnal 
       Felelős: polgármester 

 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Bélkő étteremnél lévő reklám 
feliratú betonkerítést ki kellene cserélni vagy lefesteni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Meg kell nézni, hogy a GAMESZ 2009. évi költségvetéséből megvalósítható-e. 
A Mozgáskorlátozottak Klubja támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
hogy masszázs ágyat szeretnének vásárolni 500 ezer Ft értékben. Az önkormányzat 
a 2009. évi költségvetési rendeletében 100 ezer Ft támogatást állapított meg a 
Mozgáskorlátozottak Klubja részére és javasolja, hogy 400 ezer Ft összegben 
vásárolja meg az önkormányzat a masszázs ágyat, amit a Bélapátfalvai Kistérség 
Idősek Klubjában helyeznének el és térítés nélkül bárki használhatná.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fentiek szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

64/2009. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
CERAGEM MASTER típusú személyi masszázs ágyat megvásárolja 500 ezer 
Ft összegben, mely szerződés megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert. 

 

        Határidő: 2009. július 31. 
        Felelős: polgármester 
 
Balogh Sándor képviselő:  
Kérdezi, hogy az új Polgármesteri Hivatal megépítésére benyújtott pályázat nyert-e? 
A Bocskai utcában található egy porta, ami gazos és nagyon elhanyagolt állapotban 
van. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázatot elutasították, de tudomása szerint ősszel lesz a pályázatnak egy 
második fordulója csökkentett megnyerhető összeggel.  
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Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy milyen intézkedések történtek a tó környéki illemhely kialakításának 
ügyében? Elmondja, hogy a domborzati térkép felújításra szorul, valamint a Bélkő 
tanösvény, illetve az útbaigazító- és tájékoztató táblák rossz állapotban vannak. 
Továbbra is javasolja a parkolási díj megállapítását a tónál. Véleménye szerint a régi 
orvosi rendelő épületét több lakásos társasházként kellene hasznosítani.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az illemhely kialakítására vonatkozó tervek elkészültek, de az Egererdő ZRt. részéről 
szóló írásbeli értesítő még nem érkezett meg.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy a Bélkő Kht. befektetéseiről mikor kap tájékoztatást a képviselő-
testület? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Felügyelő Bizottság még vizsgálja a Kht. befektetéseit, majd a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság napirendjei közé fog kerülni.  
 
Kary József alpolgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a könyvtár pályázaton számítógépeket 
nyert, ezért a régiek lecserélésre kerültek. 
A Gesztenyés Kiállítóházban 2009. június 3-án 16.00 órától az idei szezonra 
megnyílik a keménycserép kiállítás, a Motoros találkozó megrendezésére a hétvégén 
kerül sor.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Fehér Lászlóné     Ferencz Péter 
                   címzetes főjegyző     polgármester 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


