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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2010. február 
15-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezet megtárgyalása  

2. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervének 
megtárgyalása  

3. Az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása    
4. A Heves Megyei Önkormányzat Idősek-, Fogyatékosok Otthona és 

Módszertani Intézete közcélú foglalkoztatásra irányuló együttműködésről 
és pénzeszközátadásról szóló megállapodásának megtárgyalása  

5. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
6. A szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) rendelet módosításának 

megtárgyalása  
7. Tájékoztató az ún. „Szociális kártya” bevezetéséről  
8. Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001.(XII.22.) rendelet módosításának 

megtárgyalása  
9. Bélapátfalvai II. sz. fogorvosi körzet megüresedése, pályázati felhívás 

megtárgyalása 
10. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének megtárgyalása  

Sport u. 
„OTP fiók” 

11. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának megtárgyalása  

12. Egyéb ügyek, indítványok 
 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

11/2010.(II.15.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkaterve 
12/2010.(II.15.) Az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási terve 
13/2010.(II.15.) A Heves Megyei Önkormányzat Idősek-, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 

Intézete közcélú foglalkoztatásra irányuló együttműködésről és 
pénzeszközátadásról szóló megállapodása 

14/2010.(II.15.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
15/2010.(II.15.) Bélapátfalvai II. sz. fogorvosi körzet megüresedése 
16/2010.(II.15.) Bélapátfalva II. sz. fogorvosi körzet alapellátásáról szóló pályázati felhívás 
17/2010.(II.15.) Bélapátfalva, Sport u. 2. sz. alatti ingatlan értékesítése 
18/2010.(II.15.) Bélapátfalva, IV. Béla u. 36. sz. alatti ingatlan értékesítése 
19/2010.(II.15.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
20/2010.(II.15.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

Alapító Okiratának módosítása 
21/2010.(II.15.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése című pályázathoz szükséges önerő 
elfogadása   

22/2010.(II.15.) Bélapátfalva Petőfi Sándor utca felújítása című pályázathoz szükséges önerő 
elfogadása   

23/2010.(II.15.) GAMESZ Alapító Okiratának módosítása 
24/2010.(II.15.) Jelzőrendszeres házisegítségnyújtásra történő csatlakozás  
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Rendelet száma Rendelet tárgya 

1/2010.(II.16.) Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetése 
2/2010.(II.16.) A szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) rendelet módosítása 
3/2010.(II.16.) Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001.(XII.22.) rendelet módosítása 

 

Bélapátfalva, 2010. február 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2010. február 
15-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

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

 
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
   Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető 
   Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Mikó Béla könyvvizsgáló 
 Mezőné Kelemen Erzsébet mb. GAMESZ vezető 
 Nagy Gyöngyvér BMHK igazgató 
   
 

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

Napirend 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezet megtárgyalása  

2. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervének 
megtárgyalása  

3. Az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása    
4. A Heves Megyei Önkormányzat Idősek-, Fogyatékosok Otthona és 

Módszertani Intézete közcélú foglalkoztatásra irányuló együttműködésről 
és pénzeszközátadásról szóló megállapodásának megtárgyalása  

5. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
6. A szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) rendelet módosításának 

megtárgyalása  
7. Tájékoztató az ún. „Szociális kártya” bevezetéséről  
8. Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001.(XII.22.) rendelet módosításának 

megtárgyalása  
9. Bélapátfalvai II. sz. fogorvosi körzet megüresedése, pályázati felhívás 

megtárgyalása 
10. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének megtárgyalása  

Sport u. 
„OTP fiók” 

11. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának megtárgyalása  

12. Egyéb ügyek, indítványok 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 12 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezet megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság, a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság valamint 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és kéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak azzal 
a kiegészítéssel, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat tanulóinak ingyenes tankönyvet biztosítson az önkormányzat. 
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezetet, amit elfogadásra javasol a képviselő-testület tagjainak, és 
egyet értenek az ingyenes tankönyv biztosításával. 
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak az 
alábbi módosító javaslatokkal együtt: a közutak, hidak üzemeltetésére, kátyúzásra, 
karbantartásra, közúti táblák elhelyezésére + 500 ezer Ft kiadási előirányzatot 
csoportosítson át a GAMESZ nem lakóingatlan bérbeadása dologi kiadásának 
terhére, valamint az ingyenes tankönyv biztosítását az iskolások részére az alábbi 
fedezet megjelölésével:  
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból   300 ezer Ft 
- iskolatej ÁFA-jának állami támogatásából   200 ezer Ft 
- Bélapátfalvai Sport KHE támogatásából    200 ezer Ft 
- GAMESZ zöldterület kezelés dologi kiadásából  200 ezer Ft 
- Szemészet kiadásának féléves költsége   350 ezer Ft  

              1.250 ezer Ft 
A bizottság javasolja a bevétel növelése céljából a parkolási díj kiszabását a 
település egyes területein és az ebből befolyt összeget a tóhoz kivezető út 
közvilágítására, valamint a tónál lévő illemhely kialakítására fordítaná az 
önkormányzat  
 
Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet a 
fent említett módosító javaslatokkal együtt a jogszabálynak megfelelő és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Felajánl egy havi nettó munkabéréből 100 ezer Ft-ot az ingyenes tankönyv 
fedezetének kiegészítéséhez, illetve 100 ezer Ft-ot a Római Katolikus Egyháznak. A 
nyelvvizsga pótlékának összegét 250 ezer Ft-ot a Napsugár Nyugdíjas Klub részére 
adományozza.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet módosító javaslatairól.  
 
1. javaslat 
A közutak, hidak üzemeltetésére, kátyúzásra, karbantartásra, közúti táblák 
elhelyezésére + 500 ezer Ft kiadási előirányzatot csoportosítson át a GAMESZ nem 
lakóingatlan bérbeadása dologi kiadásának terhére 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta.  
 
2. javaslat 
Ingyenes tankönyv biztosítása az iskolások részére az alábbi fedezet megjelölésével:  
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból   300 ezer Ft 
- iskolatej ÁFA-jának állami támogatásából   200 ezer Ft 
- Bélapátfalvai Sport KHE támogatásából    200 ezer Ft 
- GAMESZ zöldterület kezelés dologi kiadásából  200 ezer Ft 
- Szemészet kiadásának féléves költsége   350 ezer Ft  

              1.250 ezer Ft 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal a fenti 
módosítást elfogadta.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
az 1/2010.(II.16.) rendeletet az önkormányzat és intézményei 2010. évi 
költségvetéséről a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. 
(1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervének 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális és Oktatási Bizottság, a Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság valamint 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és 
Könyvtár 2010. évi munkatervét és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
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A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi 
munkatervét és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi 
munkatervét és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi 
munkatervét és javasolja, hogy a március 15-i ünnepség a napján legyen megtartva 
fáklyás felvonulással kiegészítve. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár 2010. évi munkatervéről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

11/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervét a 
módosítással együtt.  
 
        Határidő: 2010. december 31. 
        Felelős: igazgató  

 
III. Napirend 
Az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási tervét és kéri a bizottságok 
elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási tervét és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási tervét és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A Szociális kerekasztal is tárgyalta az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási 
tervét és módosítás nélkül elfogadásra javasolja.   
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2010. évi 
Közfoglalkoztatási tervéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

12/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási 
tervét.  
 
       Határidő: 2010. február 15. 
       Felelős: polgármester 

 
IV. Napirend 
A Heves Megyei Önkormányzat Idősek-, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 
Intézete közcélú foglalkoztatásra irányuló együttműködésről és 
pénzeszközátadásról szóló megállapodásának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat Idősek-, Fogyatékosok Otthona és 
Módszertani Intézete közcélú foglalkoztatásra irányuló együttműködésről és 
pénzeszközátadásról szóló megállapodást és kéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat Idősek-, Fogyatékosok Otthona 
és Módszertani Intézete közcélú foglalkoztatásra irányuló együttműködésről és 
pénzeszközátadásról szóló megállapodást és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat Idősek-, Fogyatékosok Otthona 
és Módszertani Intézete közcélú foglalkoztatásra irányuló együttműködésről és 
pénzeszközátadásról szóló megállapodást és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Heves Megyei Önkormányzat 
Idősek-, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete közcélú foglalkoztatásra 
irányuló együttműködésről és pénzeszközátadásról szóló megállapodásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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13/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves 
Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 
Intézetével a közcélú foglalkoztatásra irányuló együttműködésről és 
pénzeszközátadásról szóló megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.  

 (2. melléklet) 
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 
V. Napirend 
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapítását és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítását és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapításáról.  
 
Kary József alpolgármester személyes érintettsége miatt nem vesz részt a 
szavazásban.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

14/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kary József 
alpolgármester havi tiszteletdíját 2010. január 1-jétől 60.000.-Ft/hó összegben 
állapítja meg.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
VI. Napirend 
A szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) rendelet módosításának 
megtárgyalása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) 
rendelet módosítását.  
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Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 
18/2003.(IX.15.) rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) rendelet 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális ellátásokról szóló 
18/2003.(IX.15.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
a 2/2010.(II.16.) rendeletet a szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) rendelet 
módosításáról.  
(3. melléklet) 
 
VII. Napirend 
Tájékoztató az ún. „Szociális kártya” bevezetéséről 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az ún. „Szociális kártya” bevezetéséről szóló 
tájékoztatót.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta az ún. „Szociális kártya” bevezetéséről 
szóló tájékoztatót és kéri, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a tájékoztatót és tudomásul veszi azt. 
 
Kary József alpolgármester: 
Nem tartja jónak a kártya bevezetését, mivel szabad felhasználású, így lehet, hogy 
nem a legszükségesebbre fordítja a rászorult.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Egyet ért a kártya bevezetésével, olyan megszorítással, hogy csak élelmiszer 
vásárlására lehessen az összeget felhasználni. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy az élelmiszert az önkormányzat közvetlen vásárolja meg a 
rászorultaknak. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal tudomásul 
veszi az ún. „Szociális kártya” bevezetéséről szóló tájékoztatót 
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VIII. Napirend 
Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001.(XII.22.) rendelet módosításának 
megtárgyalása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az idegenforgalmi adóról szóló 
25/2001.(XII.22.) rendelet módosítását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az idegenforgalmi adóról szóló 
25/2001.(XII.22.) rendelet módosítását és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001.(XII.22.) rendelet 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az idegenforgalmi adóról szóló 
25/2001.(XII.22.) rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
a 3/2010.(II.16.) rendeletet az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001.(XII.22.) rendelet 
módosításáról.  
(4. melléklet) 
 
IX. Napirend 
Bélapátfalvai II. sz. fogorvosi körzet megüresedése, pályázati felhívás 
megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai II. sz. fogorvosi körzet 
megüresedését és annak pályázati felhívását. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a körzet megüresedéséről szóló 
határozati javaslatról, valamint a pályázati felhívásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el:  
 

15/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Dr. Heéger László János fogszakorvos kérelme alapján Bélapátfalva Város 
Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Bélapátfalva 
Város Önkormányzata és Dr. Heéger László János között 2008. augusztus 25. 
napján a fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására kötött 
szerződés 2010. március 31. napjával, közös megegyezéssel történő 
megszüntetését. 
Az önkormányzat gondoskodik a helyettesítésről és az állás betöltéséről. 

 
        Határidő: 2010. március 31. 
        Felelős: polgármester 
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16/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Bélapátfalva Város fogorvosi alapellátásról szóló pályázati felhívást. 

  
Pályázati felhívás 

 

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:  
Bélapátfalva Város Önkormányzat 
3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 1.  

 

Munkahely és munkakör megnevezése: 
Bélapátfalva Város fogorvosi alapellátás (II. sz. körzet) 

� 2410 fő területi ellátási kötelezettséggel a Bélapátfalva Város 
Önkormányzat által meghatározott városrész valamint Mónosbél és 
Bükkszentmárton községekben, 

� vállalkozási formában, hétvégén és munkaszüneti napokon az egri 
központi fogászati ügyeletben való részvétellel. 

 

Pályázati feltételek: 
� pályakezdőknek is, 
� a 4/2000 (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek szerinti képesítési 

előírásoknak és alkalmassági követelményeknek való megfelelés,  
� a 2000. évi II. tv., valamint a 18/2000. (II.25.) Korm. rendeletben 

rögzített működtetési jog megszerzése,  
� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
� képesítést, végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 
� szakmai tevékenységet bemutató, részletes önéletrajz, 
� egészségügyi alkalmasság igazolása, 
� MOK tagság igazolása, 
� OONY-ba vétel igazolása,  
� nyilatkozat az ügyeleti szolgálatban való részvétel vállalásáról. 

 

Juttatások, egyéb információk: 
� Határidő: a megjelenéstől számított 30 nap, 
� Elbírálási határidő: a határidő lejártától számított 30 nap, 
� A fogorvosi állás a pályázat elbírálását követően, 2010. április 01. 

napjától vállalkozási formában betölthető, 
� A pályázatok benyújtása: Bélapátfalva Város Polgármesteréhez, a 

Polgármesteri Hivatal címére: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 1.  
Tel: 36/554-300, E-mail: bfalvapol@t-online.hu 

 

        Határidő: 2010. április 01. 
        Felelős: polgármester 
 

X. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének megtárgyalása  

Sport u. 
„OTP fiók” 

 

Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
értékesítését és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Bikki Oszkár Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítését és 
javasolja, hogy az értékbecslésben feltüntetett forgalmi értéktől a polgármester 10% 
illetve 15 % -kal térhessen el, valamint az ingatlan értékesítéséből befolyó 
pénzeszközt az önkormányzat a tó felé vezető út közvilágítására illetve illemhely 
kialakítására használja fel.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok értékesítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 

17/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva, Sport u. 2. sz. alatti ingatlant 
értékesíti. Az értékbecslésben feltüntetett forgalmi értéktől a polgármester       
-10%-kal eltérhet külön önkormányzati felhatalmazás nélkül. Amennyiben a 
vevő részéről más ajánlat érkezik azt újra a képviselő-testület elé terjeszti.     

 
        Határidő: 2010. március 31. 
        Felelős: polgármester 
 
 

18/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva, IV. Béla u. 36. sz. alatti 
ingatlant értékesíti. Az értékbecslésben feltüntetett forgalmi értéktől a 
polgármester -15%-kal eltérhet külön önkormányzati felhatalmazás nélkül. 
Amennyiben a vevő részéről más ajánlat érkezik azt újra a képviselő-testület 
elé terjeszti. 

 
 
        Határidő: 2010. március 31. 
        Felelős: polgármester  
 
 
XI. Napirend 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodás módosítását és elmondja, hogy a Társulási Tanács a 
megállapodás módosítás 3.) pontját, amely a kistérségi kábeltelevízió 
működtetéséről rendelkezik, nem fogadta el, ugyanis a kábeltelevízió jelenleg nem 
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megfelelően működik, így kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a fenti módosítás 
szerint szavazzanak. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

19/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását a melléklet szerint. 
(5. melléklet) 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  

XII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását, melyben 
bővült az alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok. Elmondja, hogy Bélapátfalván és 
Borsodnádasdon hulladékátrakó telepet fognak létesíteni, ami konténerek 
telepítésével jár.  
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi, hogy a szeméttelep rekultivációja meg fog valósulni? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A szeméttelep rekultivációjáról szóló pályázat nyert, amihez az önkormányzatoknak 
önerőt kell biztosítani, de az összeg nagyságáról még nem érkezett tájékoztatás.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alapító okirat módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

20/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás Alapító Okiratának módosítását.  
(6. melléklet)  
       Határidő: azonnal 
       Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteit a képviselő-testület tagjaival az Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése című pályázat 
benyújtását és az ahhoz szükséges önerő összegét.   
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

21/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, 
valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított 
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 
szóló 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be. 

 
A pályázat tárgya: Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 

Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése 
 

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely: 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat (székhely) 

3346 Bélapátfalva, Apátság u.2. 
 

A pályázathoz szükséges önerőt az önkormányzat a 2010. évi 
költségvetésben 3.490.207 Ft-ot biztosítja.    
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
pályázati támogatásból megvalósuló beruházásokat 5 évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyeket 5 évig 
nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmények fenntartói jogát nem 
állami fenntartó részére. 
 

Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat benyújtotta a 
„Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km sz. felújítása” című pályázatot, 
valamint ismerteti a szükséges önrész alakulását.  
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

22/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Kistérségek 
központi településeinek közlekedésfejlesztése” (ÉMOP-3.1.2/B) című kiírására 
pályázatot nyújtott be „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km sz. 
felújítása” címen.  
A szükséges önrész alakulása a következő, amit az Önkormányzat a projekt 
megvalósulásához biztosít: 
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Szükséges önrész Pályázaton elnyert összeg Bruttó összköltség 

5.591.324 Ft 50.321.911 Ft 55.913.235 Ft 

 

                                                                                               Határidő: azonnal 
                                                                                               Felelős: polgármester  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a GAMESZ Alapító Okiratának módosítását és 
kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

23/2010.(II.15.) 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: 

 
1.Az 1. pont az alábbiak szerint módosul: 

„1. Költségvetési szerv neve: Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szervezet” 

 
2. A 6.2. pont az alábbiakkal egészül ki: 

(2010. január 1-jétől: 
Szakfeladat száma, neve) 

    „562912 Óvodai intézményi étkezés 
       562913 Iskolai intézményi étkezés” 

 
2. A Záradék utolsó mondata az alábbiakkal egészül ki: 

(A Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátószervezete Alapító 
Okiratának)  
„2010. február 15. napján történő módosítását Bélapátfalva Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2010. (II.15.) határozatával 
2010. március 15-i hatállyal hagyja jóvá.” 

 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester 

 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a szelektív hulladék elszállításának 2010 évre vonatkozó időpontjairól 
készült-e tájékoztató a lakosság részére? 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Elmondja, hogy a szelektív hulladékot szállító cég alkalmazottja a hulladék 
elszállítása után nem minden esetben rak le csere zöld zsákot a lakosság részére. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Ígéretet tesz arra, hogy a lakosság tájékoztatva legyen a 2010. évi szelektív hulladék 
elszállításának időpontjairól illetve, hogy a GAMESZ-tól lehessen zöld zsákot 
igényelni a hulladékszállító céggel történő egyeztetés után.    
 
Kovácsné Kakukk Mária képviselő:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy jelzőrendszeres házisegítségnyújtás 
biztosításra van lehetőség, amihez együttműködési megállapodást kellene kötni a 
Medicin- Liget Egészségmegőrző és Gondozó Alapítvánnyal. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott ellátás.  A diszpécserközpont és a hozzá szükséges 
műszaki berendezések az alapítvány, mint fenntartó által működtetett Kincses Sziget 
Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrumának épületében került 
elhelyezésre, ennek keretein belül működik. A rendszer az ügyfelek adataiból 
létrehozott, strukturált és rugalmasan bővíthető adatbázis segítségével az AVAYA 
digitális telefon alközpontra GSM adaptereken és ISDN vonalakon keresztül érkező 
hívásokat és SMS-eket automatikusan lekezeli, a diszpécserek számára a 
szükséges adatokat megjeleníti, lehetővé teszi számukra a további gyors 
intézkedéseket, valamint minden eseményt és minden beszélgetést 
visszakereshetően és megbízhatóan rögzít. A műszaki rendszer alkalmas az 
események dokumentálására, az önellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre 
érkezésének nyugtázására, valamint a kétirányú kommunikációra. Az ellátottnál 
elhelyezett segélyhívó készülék testen viselhető, ütés- és cseppálló. A diszpécser 
központ 24 órában folyamatosan működik és fogadja a hívásokat. A jelzőrendszeres 
szolgáltatás havi térítési díja 900 Ft, mobiltelefon szolgáltatás havi alapdíja 
(választott csomag alapján, egyéb szolgáltatások) havonta fizetendő díjak összesen 
1600 Ft. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a csatlakozási lehetőségről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

24/2010.(II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra együttműködési 
megállapodást köt a Medicin- Liget Egészségmegőrző és Gondozó 
Alapítvánnyal.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
megkötésére, valamint a szükséges, további intézkedések megtételére.  
A Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ, 
valamint a Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja közösen felméri a településen 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylőket és együttműködnek a 



 18 

Medicin- Liget Egészségmegőrző és Gondozó Alapítvánnyal a készülékek 
kihelyezésében. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 

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

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
  Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


