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

november 9-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Közbeszerzési eljárásról szóló ajánlatok megtárgyalása  
- A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezése  
- A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítása és a Móricz Zs. 

utca szilárd burkolatú út építése  
- A Bélapátfalva, Béke utca felújítása                  

2. Építési beruházások műszaki ellenőrzéseinek megtárgyalása  
- A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezése  
- A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítása és a Móricz Zs. 

utca szilárd burkolatú út építése 
- A Bélapátfalva, Béke utca felújítása                  

3. Egyéb ügyek, indítványok 
 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

146/2009.(XI.09.) A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezéséről szóló közbeszerzési eljárás 
nyertesének elfogadása  

147/2009.(XI.09.) A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítása és a Móricz Zs. utca szilárd 
burkolatú út építéséről szóló közbeszerzési eljárás nyertesének elfogadása  

148/2009.(XI.09.) A Bélapátfalva, Béke utca felújításáról szóló közbeszerzési eljárás nyertesének 
elfogadása                

149/2009.(XI.09.) A bélapátfalvai Egészségház II. ütem építési beruházás műszaki ellenőrzésének 
elfogadása  

150/2009.(XI.09.) A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítása és a Móricz Zs. utca szilárd 
burkolatú út építése építési beruházás műszaki ellenőrzésének elfogadása  

151/2009.(XI.09.) A Bélapátfalva, Béke utca felújítása építési beruházás műszaki ellenőrzésének 
elfogadása                

152/2009.(XI.09.) A 2009. évi logopédiai szakszolgálati feladat kistérségi szintű ellátásának 
finanszírozásáról szóló megállapodás elfogadása  

153/2009.(XI.09.) A Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület pályázatának támogatása  
   
 
 
Bélapátfalva, 2009. november 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. 
november 9-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Balogh Sándor, Boros Mária, Firkó János, Kovácsné Kakuk Mária 
Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Barta Gábor, Barta Péter, Bikki Oszkár,  

és Ferencz Ervinné Éles Erika testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 

 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 8 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 
 
 

Napirend 
 

1. Közbeszerzési eljárásról szóló ajánlatok megtárgyalása  
- A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezése  
- A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítása és a Móricz Zs. 

utca szilárd burkolatú út építése  
- A Bélapátfalva, Béke utca felújítása                  

2. Építési beruházás műszaki ellenőrzéseinek megtárgyalása  
- A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezése  
- A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítása és a Móricz Zs. 

utca szilárd burkolatú út építése 
- A Bélapátfalva, Béke utca felújítása                  

3. Egyéb ügyek, indítványok 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 8 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
Közbeszerzési eljárásról szóló ajánlatok megtárgyalása  

- A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezése  
- A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítása és a Móricz 

Zs. utca szilárd burkolatú út építése  
- A Bélapátfalva, Béke utca felújítása                  

 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a közbeszerzési eljárásokról szóló 
ajánlatokat a Bíráló Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
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Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bélapátfalvai Egészségház II. 
ütem kivitelezéséről szóló közbeszerzési eljárás elbírálásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

146/2009. (XI.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
bélapátfalvai Egészségház II. ütem építési beruházásra kiírt egyszerű 
közbeszerzési eljárás nyertesének a Korinthos 2000 Kft-t elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 
eredményéről szóló tájékoztató közzétételére. 

 (1. melléklet) 
        Határidő: 2009. november 17. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Kossuth L. utca 
útburkolat felújításának és a Móricz Zs. utca szilárd burkolatú út építéséről szóló 
közbeszerzési eljárás elbírálásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

147/2009. (XI.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújításának és a Móricz Zs. utca 
szilárd burkolatú út építési beruházásra kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás 
nyertesének a Horuczi 97 Kft-t elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 
eredményéről szóló tájékoztató közzétételére. 

 (2. melléklet) 
        Határidő: 2009. november 17. 
        Felelős: polgármester 
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Béke utca 
felújításáról szóló közbeszerzési eljárás elbírálásáról.                 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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148/2009. (XI.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalva, Béke utca felújításáról szóló építési beruházásra kiírt egyszerű 
közbeszerzési eljárás nyertesének a Horuczi 97 Kft-t elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 
eredményéről szóló tájékoztató közzétételére. 

 (3. melléklet) 
        Határidő: 2009. november 17. 
        Felelős: polgármester 
 
II. Napirend 
Építési beruházások műszaki ellenőrzéseinek megtárgyalása  

- A bélapátfalvai Egészségház II. ütem kivitelezése  
- A Bélapátfalva, Kossuth L. utca útburkolat felújítása és a Móricz 

Zs. utca szilárd burkolatú út építése 
- A Bélapátfalva, Béke utca felújítása     

 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az építési beruházások műszaki ellenőri 
feladatait. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Tudomása szerint az Egészségház I. ütemének megvalósításánál is a Hevesber-
Invest Kft. végezte a műszaki ellenőri feladatokat és mint ismert ott voltak problémák 
és ő nem javasolja a fent nevezett Kft.-vel történő szerződés megkötését.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bélapátfalvai Egészségház II. 
ütem kivitelezésének műszaki ellenőrzéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

149/2009. (XI.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával megvalósuló „Bélapátfalvai Egészségház épület II. 
ütemének megvalósítása” – ÉMOP-4.1.1/A-2008-0045 projekt építési 
beruházás műszaki ellenőrzését az EXPERT 2001. Építőipari, Mérnöki és 
Számítástechnikai Szolgáltató Kft. (székhelye: 3300 Eger, Tölgy utca 18; 
képviselő: Kisari János ügyvezető) végezze. A megbízási díj összege: 1.400 
ezer Ft + ÁFA.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester   
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Kossuth L. utca 
útburkolat felújításának és a Móricz Zs. utca szilárd burkolatú út építésének műszaki 
ellenőrzéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

150/2009. (XI.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával megvalósuló „Bélapátfalva Kossuth Lajos utca felújítása 
és Móricz Zsigmond utca szilárd burkolatú út építése” – ÉMOP-3.1.2/B-2008-
0025 projekt építési beruházás műszaki ellenőrzését a HEVESBER-INVEST 
Kft. (székhelye: 3300 Eger, Szüret u 20; képviselő: Studer Béla) végezze. A 
megbízási díj összege: 864 ezer Ft + ÁFA.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére.  

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Béke utca 
felújításának műszaki ellenőrzéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

151/2009. (XI.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy 
„Bélapátfalva, Béke utca felújítása” – TEUT/ÉM/2009/816. projekt építési 
beruházás műszaki ellenőrzését a HEVESBER-INVEST Kft. (székhelye: 3300 
Eger, Szüret u 20; képviselő: Studer Béla) végezze. A megbízási díj összege: 
120 ezer Ft + ÁFA.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére.  

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester   
 
III. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a 2009. évi logopédiai szakszolgálati feladat 
kistérségi szintű ellátásának finanszírozásáról szóló megállapodást. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megállapodásról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

152/2009. (XI.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a 2009. évi logopédiai szakszolgálati feladat kistérségi szintű 
ellátásának finanszírozásáról szóló megállapodást.  
(4. melléklet) 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélapátfalvai Sport Közhasznú 
Egyesület pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a LEADER keretében meghirdetett „Szabadidő és sporttevékenységek 
színvonalának fejlesztése és eszközbeszerzésének támogatása, sportöltözők 
felújítása, korszerűsítése” című kiírásra, amihez szükséges az épület tulajdonosának 
a támogatása. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a támogatásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

153/2009. (XI.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER keretében 
meghirdetett „Szabadidő és sporttevékenységek színvonalának fejlesztése és 
eszközbeszerzésének támogatása, sportöltözők felújítása, korszerűsítése” (IV. 
tengely LEADER, Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület) 
című kiírásra a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület pályázatát 
támogatja.  
Az igényelt támogatás összege egyenlő a beruházás nettó összegével, ami 
966.897 Ft 

 
Határidő: 2009. november 15. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 

 


