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

november 30-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat 
elbírálása   

2. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása  

3. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása  

4. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési koncepciójának 
megtárgyalása  

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálása   

6. Egyéb ügyek, indítványok 
 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

154/2009.(XI.30.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat 
elbírálása 

155/2009.(XI.30.) Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló 

156/2009.(XI.30.) Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési koncepciója 
157/2009.(XI.30.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretein belül 

Kolozsi Péter bélapátfalvai lakos támogatása 
158/2009.(XI.30.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretein belül 

Szabó Tímea bélapátfalvai lakos támogatása 
159/2009.(XI.30.) I. Bélapátfalvai Lada Találkozó megrendezése 
160/2009.(XI.30.) Bélapátfalva építésügyi körzetközpont ellátási illetékességi területének bővítése 
161/2009.(XI.30.) „A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok új laktanya beruházási 

feladatainak megvalósítására” kiírt pályázat benyújtása  
162/2009.(XI.30.) „A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok új laktanya beruházási 

feladatainak megvalósítására” kiírt pályázat benyújtásához saját forrás 
biztosítása  

   

Rendelet száma Rendelet tárgya 

14/2009.(XII.01.) Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításáról 

 
 
Bélapátfalva, 2009. november 30. 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. 
november 30-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária, Firkó János, 
Kovácsné Kakuk Mária és Schillinger Györgyné testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Barta Gábor, Ferencz Ervinné Éles Erika  

és Vizy Pál testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető  
        Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető 
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendégek:  Nagy Gyöngyvér pályázó 

Mikó Béla könyvvizsgáló 
 
Megjelent: Fónagy Imre helyi lakos  

 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 9 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.   
 
 
 

Napirend 
 

1. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat 
elbírálása   

2. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása  

3. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása  

4. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési koncepciójának 
megtárgyalása  

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálása   

6. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 9 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat 
elbírálása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat elbírálását, valamint egy szakmai 
bizottság is véleményezte és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázatra egy 
dokumentáció érkezett, melyet 3 főből álló szakmai bizottság is véleményezett. 
Megállapításra került, hogy Nagy Gyöngyvér megfelel a pályázati kiírásnak, de nem 
rendelkezik könyvtáros szakirányú végzettséggel és a szakmai bizottság javasolja 
annak megszerzését. A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság javasolja Nagy 
Gyöngyvér pályázó 5 éves határozott időtartamra történő kinevezését a vezetői 
feladat ellátására, viszont nem tartja szükségesnek a könyvtáros szakirányú 
végzettség megszerzését.  
 
Schillinger Györgyné képviselő:  
Javasolja Nagy Gyöngyvér pályázatának elfogadását és vezetői kinevezését 
támogatja. Gratulációját fejezi ki az eddigi rendezvények megszervezéséért és 
lebonyolításáért és sok sikert kíván a további munkájához.  
 
Kary József alpolgármester:  
Véleménye szerint 2011. évtől az intézményvezetőknek rendelkeznie kell könyvtáros 
szakirányú végzettséggel és javasolja annak legalább középfokú szint megszerzését. 
Kéri, hogy az intézményvezető gondoskodjon a könyvtárosi állás pályázatának 
mielőbbi közzétételéről.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogyha a törvényi előírások meghatározzák a könyvtáros szakirányú 
végzettség megszerzését, akkor az önkormányzat kötelezni fogja az 
intézményvezető beiskolázását. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat elbírálásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

154/2009. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. tv. 10. §. (1) bekezdés b.) pontja, 35. 
§. (2) bekezdés e.) pontja, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendelkezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. 
rendelet rendelkezései alapján – megtárgyalta és elfogadta, hogy a 
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Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói 
beosztásának ellátására Nagy Gyöngyvért bízza meg 2009. december 01. 
napjától 2014. november 30. napjáig, határozott ideig, 5 éves időtartamig. 

 
Nagy Gyöngyvér: Garantált illetménye:    148.900,-Ft/hó, 

             Magasabb vezetői pótléka 225%:    45.000,-Ft/hó,  
    Illetménye összesen:    193.900,-Ft/hó. 
 
        Határidő: 2009. december 01. 
        Felelős: polgármester 
 
II. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. 
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása az előírásoknak megfelelő, elfogadásra javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 
14/2009. (XII.01.) sz. rendeletet az önkormányzat és intézményei 2009. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. 
(1. melléklet)   
 
III. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének I-
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
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Mikó Béla könyvvizsgáló: 
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló az előírásoknak megfelelő, elfogadásra javasolja. 
  
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a költségvetésben tervezett adóból 
származó bevételek nagy része nem érkezett be, jelentős összegű a bérleti díj 
hátralék, az iparűzési adótartozással rendelkező vállalkozások számláját az 
önkormányzat folyamatosan inkasszálja, de nem hatékony. A magánszemélyek 
kommunális adójából származó hátralékot munkabér, illetve nyugdíj letiltásból lehet 
behajtani.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

155/2009. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel 
együtt.  
        Határidő: azonnal  
        Felelős: polgármester 

 
IV. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési koncepciójának 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Bizottságok tárgyalták az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési 
koncepcióját és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési 
koncepcióját és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési 
koncepcióját és az alábbi javaslatokat tette:  
 
1. javaslat: 
A idegenforgalmi adó szinten tartása (200 Ft/fő/vendégéjszaka) 
 
2. javaslat: 
Beépítetlen belterületi földrészlet után 50%-os kommunális adókedvezmény 
biztosítása 
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3. javaslat:  
Ingyenes tankönyv biztosítása a rászorultak részére 
 
Továbbá elmondja, hogy az önkormányzat a 2009. évi költségvetésből meg tudja 
vásárolni a településen lakó nyugdíjasok részére a szaloncukrot. Javasolja, hogy a 
testületi ülésekről csak összefoglaló anyag kerüljön a TV3 adásába. 
 
Balogh Sándor Pénzügy és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési 
koncepcióját és az alábbi javaslatokat tette: 
 
1. javaslat:  
Az idegenforgalmi adó mértéke ne változzon.  
 
2. javaslat: 
Beépítetlen belterületi földrészlet után 50%-os kommunális adókedvezmény 
biztosítása 
 
3. javaslat:  
A GAMESZ konyhájának kihasználtság mutató növelése. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A GAMESZ kimutatása szerint a tó környéki konténeres hulladékszállítás költsége 
2009. szeptember végén 300 ezer Ft volt, ami az év végéig 500 ezer Ft is lehet. 
Javasolja a kommunális adó hatáskörének kiterjesztését a tó környékére. Ismerteti a 
GAMESZ konyhájának jobb kihasználási lehetőségét és elmondja, hogy meleg 
étkeztetési utalvány elfogadó helyként lehetne üzemeltetni. 
Az önkormányzat 2010. évre kb. 30 millió Ft-tal kevesebbet kap és 1 %-os 
létszámleépítést kell véghez vinni, viszont a feladatokat nem csökkentik. 
 
Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési koncepciója az 
előírásoknak megfelelő, elfogadásra javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetési koncepciójáról a módosításokkal együtt. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

156/2009. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési koncepciót a 
módosításokkal együtt a további tervező munka alapjául. 

 
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: polgármester  
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V. Napirend 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
 
A bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálását és javasolja Kolozsi Péter és Szabó Tímea 
bélapátfalvai lakosok támogatását.  
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Kolozsi Péter támogatásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

157/2009. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta  
- Kolozsi Péter 

Bélapátfalva, Szabadság u. 2. szám alatti lakos 
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat" 2010. évi 
fordulójára benyújtott „A" típusú pályázatát. A támogatás összegét 3.000 Ft 
hallgató/hó összegben állapította meg az Önkormányzat. A támogatás 
időtartama 1 tanítási év, azaz 10 hónap. 

 
        Határidő: 2010. október 30. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Szabó Tímea támogatásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

158/2009. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta  
- Szabó Tímea  

Bélapátfalva, József A. u. 10/18. szám alatti lakos 
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat" 2010. évi 
fordulójára benyújtott „A" típusú pályázatát. A támogatás összegét 3.000 Ft 
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hallgató/hó összegben állapította meg az Önkormányzat. A támogatás 
időtartama 1 tanítási év, azaz 10 hónap. 

 
        Határidő: 2010. október 30. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
VI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testület írásban megkapta az I. Bélapátfalvai Lada Találkozó programját 
és javasolja, hogy kerüljön be a 2010. évi programtervbe, valamint javasolja a 
lebonyolításhoz szükséges pénzösszeg elfogadását.  
A programot a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság is tárgyalta és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a 
képviselő-testület tagjait.  
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az I. Bélapátfalvai Lada Találkozó programját és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az I. Bélapátfalvai Lada Találkozó programját és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az I. Bélapátfalvai Lada Találkozó 
megrendezéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

159/2009. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalva Lada Baráti Kör részére 100 ezer Ft támogatást biztosít a 2010. 
évben Bélapátfalván megrendezendő Lada találkozóra. A támogatás a 2010. 
évi költségvetés terhére kerül kifizetésre.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a Bélapátfalva építésügyi körzetközpont ellátási illetékességi 
területéhez a Bélapátfalvai Kistérség még 10 települése tartozzon. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

160/2009. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a 
343/2006. (XII.23.) Kormány rendeletben meghatározott településeken 
(Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mónosbél) kívül a Bélapátfalvai Kistérség 
még 10 települése - Balaton, Bekölce, Mikófalva, Szilvásvárad, Nagyvisnyó, 
Egercsehi, Szúcs, Hevesaranyos, Egerbocs, Bátor - a Bélapátfalva építésügyi 
körzetközpont ellátási illetékességi területéhez tartozzanak.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy Tűzoltó laktanya építésére lehet 
pályázatot benyújtani és kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatok alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

161/2009. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a hivatásos 
önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok új laktanya beruházási feladatainak 
megvalósítására” kiírt pályázati felhívásra az alábbi képviselő-testületi 
határozatot fogadja el:  

 
- az önkormányzat tulajdonában lévő 1001/19. hrsz-ú területen a pályázat 

alapján megvalósított létesítményt üzemelteti, és az általa fenntartott 
tűzoltóság részére használatba adja.  

- A pályázati forrásból megvalósított létesítmény tekintetében tudomásul veszi 
10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzését. Az ingatlan elidegenítése a fenti feltételeknek való megfelelés 
esetében – a 10 éves időtartamot követően is – csak a műszaki 
megvalósításban egyenértékű létesítmény pótlólagos biztosításával 
történhet, amely alól felmentést csak jogszabályi rendelkezés, illetve a 
miniszter adhat. 

- a beruházás során megvalósult létesítmény üzemeltetéséhez szükséges 
összes személyi és tárgyi költséget biztosítja. 

- A pályázat benyújtásakor tulajdonában, vagy használatában lévő tűzoltó 
laktanya ingatlan – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
(továbbiakban: OKF) és a pályázó által együttesen megnevezett – független 
szakértő forgalmi értékbecslése által meghatározott értékének megfelelő 
összeg a pályázati kiírás 1. h) pont szerint az új laktanya beruházás 
kivitelezésére meghirdetésre kerülő közbeszerzési eljárás megindítása előtt 
egy elkülönített számlán önrészként az önkormányzat rendelkezésére kell, 
hogy álljon. A pályázó köteles nyilatkozattal vállalni a felértékelt összeg 
laktanyaépítéshez történő biztosítást.  
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- a tűzoltó laktanyaépítés beruházáshoz szükséges, arra alkalmas tulajdon és 
telekjogi szempontból rendezett pontosan meghatározott helyrajzi számú 
teljes közműves építési telket – amely a tűzoltóság részére meghatározott 
vonulási feltételeket, időnormákat annak működési területén biztosítja – a 
beruházás céljára térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.  

- az Önkéntes Tűzoltóság Bélapátfalva nyilatkozatát arra, hogy a tűzoltó 
laktanyaépítés beruházást a támogatásból – a saját önrésszel kiegészítve – 
a székhely szerinti önkormányzat bevonásával történő beruházással 
valósítja meg.  

- nyilatkozatát arról, hogy az önrészt a pályázati kiírás 1. h) pontban 
meghatározott formában a laktanya beruházás megvalósításához biztosítja. 
A saját forrás rendelkezésre állást igazoló okmányokkal vagy képviselő-
testületi határozattal a pályázat beadásakor igazolni kell.    

 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: polgármester  

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

162/2009. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozattal vállalja, 
hogy a „hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok új laktanya 
beruházási feladatainak megvalósítására” kiírt pályázati felhívás 1. h. pontja 
alapján saját forrásként (önrészként) a 16.500.000 Ft-ot biztosítja.  

 
        Határidő: 2009. november 30. 
        Felelős: polgármester  
 
Fónagy Imre helyi lakos: 
Tudomása szerint a Bélkő hegy és környéke tájvédelmi területté lett nyilvánítva. Úgy 
gondolja, hogy ez a terület idegenforgalmi szempontból nem fejlődik. Véleménye 
szerint az adottságokat jobban ki kellene használni. Kéri a tó környéki utak 
rendbetételét, ugyanis esőzésekkor járhatatlanok. Elmondja, hogy fia vállalkozására 
építésügyi bírságot szabtak ki, amivel egyet is ért, de úgy gondolja, hogy másoknál 
sem történik törvényszerűen. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tudomása szerint több építésügyi bírságot szabott ki a hatóság. Véleménye szerint 
az önkormányzat eddig is és a jövőben is törődni fog a tó és környékének 
idegenforgalmával. 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 


