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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. 
december 14-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 

1. Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról 
szóló 1/1995.(I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása    

2. Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
13/2002.(VIII.21.) rendelet módosításának megtárgyalása   

3. Az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásának megtárgyalása   
4. A helyi iparűzési adóról szóló 2/1991.(XI.26.) rendelet módosításának 

megtárgyalása  
5. A magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003.(XII.16.) rendelet 

módosításának megtárgyalása  
6. A luxusadóról szóló 8/2006.(III.28.) rendelet hatályon kívül helyezése  
7. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 

4/1999.(II.15.) rendelet módosításának megtárgyalása    
8. A Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről   
9. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

163/2009.(XII.14.) A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről  

164/2009.(XII.14.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
165/2009.(XII.14.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 

Okirat módosítása 
166/2009.(XII.14.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

alapító okirat módosítása 
   

Rendelet száma Rendelet tárgya 

15/2009.(XII.15.) Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
1/1995.(I.30.) rendelet módosítása 

16/2009.(XII.15.) Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) rendelet 
módosítása 

17/2009.(XII.15.) Az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodása 
18/2009.(XII.15.) A helyi iparűzési adóról szóló 2/1991.(XI.26.) rendelet módosítása 
19/2009.(XII.15.) A magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003.(XII.16.) rendelet 

módosítása 
20/2009.(XII.15.) A luxusadóról szóló 8/2006.(III.28.) rendelet hatályon kívül helyezése  
21/2009.(XII.15.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 4/1999.(II.15.) 

rendelet módosítása 
 

Bélapátfalva, 2009. december 14. 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2009. 
december 14-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 és Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Barta Gábor, Firkó János, Kovácsné Kakuk Mária 

és Schillinger Györgyné 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. Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról 

szóló 1/1995.(I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása    
2. Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 

kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
13/2002.(VIII.21.) rendelet módosításának megtárgyalása   

3. Az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásának megtárgyalása   
4. A helyi iparűzési adóról szóló 2/1991.(XI.26.) rendelet módosításának 

megtárgyalása  
5. A magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003.(XII.16.) rendelet 

módosításának megtárgyalása  
6. A luxusadóról szóló 8/2006.(III.28.) rendelet hatályon kívül helyezése  
7. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 

4/1999.(II.15.) rendelet módosításának megtárgyalása    
8. A Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről   
9. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 8 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
1/1995.(I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995.(I.30.) rendelet módosítását 
és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő 
díjról szóló 1/1995.(I.30.) rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő: 
A IV. Béla úton a régi orvosi rendelő előtti szakaszon az elmúlt időszakban gyakran 
volt csőtörés és javasolja a vezeték cseréjét.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995.(I.30.) rendelet 
módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 
15/2009.(XII.15.) sz. rendeletet az önkormányzati tulajdonú csatornamű 
használatáért fizetendő díjról szóló 1/1995.(I.30.) rendelet módosításáról. 
(1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) 
rendelet módosításának megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ingatlantulajdonosoknál keletkező 
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) rendelet módosítását és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ingatlantulajdonosoknál 
keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) rendelet módosításáról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 
16/2009.(XII.15.) sz. rendeletet az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
13/2002.(VIII.21.) rendelet módosításáról. 
(2. melléklet) 
 
 
III. Napirend 
Az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásának megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalt az önkormányzat 2010. évi átmeneti 
gazdálkodását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2010. évi 
átmeneti gazdálkodásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta 
az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2009. (XII.15.) 
rendeletet.     
(3. melléklet) 
 
 
IV. Napirend 
A helyi iparűzési adóról szóló 2/1991.(XI.26.) rendelet módosításának 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a helyi iparűzési adóról szóló 
2/1991.(XI.26.) rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a helyi iparűzési adóról szóló 2/1991.(XI.26.) rendelet 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi iparűzési adóról szóló 
2/1991.(XI.26.) rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 
18/2009.(XII.15) sz. rendeletet a helyi iparűzési adóról szóló 2/1991.(XI.26.) rendelet 
módosításáról.  
(4. melléklet) 
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V. Napirend 
A magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003.(XII.16.) rendelet 
módosításának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a magánszemély kommunális adójáról 
szóló 24/2003.(XII.16.) rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a magánszemély kommunális adójáról szóló 24/2003.(XII.16.) 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a magánszemély kommunális 
adójáról szóló 24/2003.(XII.16.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 
19/2009.(XII.15) sz. rendeletet a magánszemély kommunális adójáról szóló 
24/2003.(XII.16.) rendelet módosításáról.  
(5. melléklet) 
 
 
 
VI. Napirend 
A luxusadóról szóló 8/2006.(III.28.) rendelet hatályon kívül helyezése 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a luxusadóról szóló 8/2006.(III.28.) 
rendelet hatályon kívül helyezését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a luxusadóról szóló 8/2006.(III.28.) rendelet hatályon kívül 
helyezését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a luxusadóról szóló 
8/2006.(III.28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 
20/2009.(XII.15) sz. rendeletet a luxusadóról szóló 8/2006.(III.28.) rendelet hatályon 
kívül helyezéséről. 
(6. melléklet) 
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VII. Napirend 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 4/1999.(II.15.) 
rendelet módosításának megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítési díjairól szóló 4/1999.(II.15.) rendelet módosítását és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 
4/1999.(II.15.) rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítési díjairól szóló 4/1999.(II.15.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 
21/2009.((XII.15.) sz. rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési 
díjairól szóló 4/1999.(II.15.) rendelet módosításáról. 
(7. melléklet) 
 
 
VIII. Napirend 
A Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről szóló beszámolóját és a leírtakon 
kívül még elmondja, hogy a Társulási Tanács „Közösségi közlekedés infrastrukturális 
fejlesztése” elnevezésű ÉMOP 5.1.2. kiírásra  pályázatot nyújtott be, amibe Bekölce 
Község Önkormányzata nem társult. A pályázat elbírálása 2010. februárjában 
várható. A kistérségi térfigyelő rendszer kialakításáról szóló pályázatot pozitívan 
bírálták el így a közbeszerzési eljárás elindítható. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

163/2009. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
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IX. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodás módosítását. 
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

164/2009. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az 
1/2004.(VI.28.) sz. határozattal elfogadott Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) Az I. fejezet Általános rendelkezés címszó alatt az 13./ b.) pont helyébe 
az alábbi lép: 

 
b.) Egészségügyi feladatellátás a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulása által biztosított az alábbi két esetben: 

 
       1. Orvosi Ügyelet: 
 

Közbeszerzési eljárással kiválasztott vállalkozóval, vállalkozási 
szerződés alapján láttatja el. 
Tagok: Bélapátfalva, Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Egercsehi, 
Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, Szilvásvárad, Szúcs. 
 

 

        2. Laboratóriumi vizsgálatok: 
 

Feladatot végzi: a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálatok elvégzésére kötött együttműködési szerződéssel. 
Tagok: Bélapátfalva, Balaton, Bátor, Bekölce, Bükkszentmárton, 
Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, 
Szilvásvárad, Szúcs. 

 
       Határidő: azonnal  
       Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okirat módosítását és kéri, hogy szavazzanak a 
határozati javaslat alapján.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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165/2009. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Petőfi 
Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 
Okiratáról szóló többször módosított 146/2003. (VIII.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozat az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: 

 
7.2. 2010. január 1-jétől: 
Szakfeladat száma, megnevezése pont az alábbiakkal egészül ki: 
„855937 Máshova nem sorolható egyéb felnőtt oktatás” 

 
Határidő: 2010. január 1. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat tagja a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulásnak ezért szükséges az általuk módosított alapító okiratot 
megtárgyalni és elfogadni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Társulás alapító okiratának 
módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

166/2009. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás alapító okirat módosítását.  
(8. melléklet) 

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

Kmf. 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 

 
 


