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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. április 
26-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámoló megtárgyalása   

2. A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti 
tervében foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása   

3. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló megtárgyalása    

4. Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló 
megtárgyalása     

5. A Bélapátfalva Óvoda korszerűsítésének közbeszerzési eljárásáról szóló 
ajánlattételi felhívás módosításának megtárgyalása     

6. Közbeszerzési eljárásra irányuló megbízási szerződések kötése: 
- Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése  
- Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km sz. felújítása   

7. „A bélapátfalvai Egészségház II. ütemének megvalósítása” és a 
„Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” című pályázatok szerinti 
eszközbeszerzéseinek megtárgyalása   

8. A Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel kötött együttműködési megállapodás 
megtárgyalása  

9. Az Országos Mentőszolgálattal történő együttműködési megállapodás 
megtárgyalása   

10. GAMESZ könyvvizsgálatának megtárgyalása  
11. „Települési lakókörnyezet, települési arculat javítása” című pályázaton való 

részvétel megtárgyalása   
12. Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása 

nélkül betölthető köztisztviselői munkakörök meghatározásáról szóló 
rendelet megtárgyalása 

13. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 4/1999. 
(II.15.) rendelet módosításának megtárgyalása  

14. Tájékoztató a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséről     
15. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

38/2010.(IV.26.) A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti tervében 
foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló. 

39/2010.(IV.26.) A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló 

40/2010.(IV.26.) Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló 
41/2010.(IV.26.) A Bélapátfalva Óvoda korszerűsítésének közbeszerzési eljárásáról szóló 

ajánlattételi felhívás módosítása 
42/2010.(IV.26.) Bélapátfalva Óvoda korszerűsítésének közbeszerzési eljárására irányuló 

megbízási szerződés megkötése  
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43/2010.(IV.26.) Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km sz. felújításának közbeszerzési 
eljárására irányuló megbízási szerződés megkötése 

44/2010.(IV.26.) „A bélapátfalvai Egészségház II. ütemének megvalósítása” és a „Bélapátfalva 
Óvoda korszerűsítése” című pályázatok eszközbeszerzése 

45/2010.(IV.26.) „A bélapátfalvai Egészségház II. ütemének megvalósítása” és a „Bélapátfalva 
Óvoda korszerűsítése” című pályázatok eszközbeszerzésének közbeszerzési 
eljárására irányuló megbízási szerződés megkötése 

46/2010.(IV.26.) A Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Kft-vel kötött együttműködési megállapodás  

47/2010.(IV.26.) Az Országos Mentőszolgálattal történő együttműködési megállapodás 
megkötése 

48/2010.(IV.26.) A GAMESZ könyvvizsgálata 
49/2010.(IV.26.) „Települési lakókörnyezet, települési arculat javítása” című pályázaton való 

részvétel 
50/2010.(IV.26.) Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca felújításáról és a Móricz Zsigmond utca szilárd 

burkolatú út építéséről szóló szerződés módosítása 
51/2010.(IV.26.) ISUZU tipusú iskolabusz értékesítése 

 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

9/2010.(IV.27.) Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámoló  

10/2010.(IV.27.) Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása 
nélkül betölthető köztisztviselői munkakörök meghatározása 

11/2010.(IV.27.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 4/1999. (II.15.) 
rendelet módosítása 

 
 

Bélapátfalva, 2010. április 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2010. április 
26-án 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 és Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg:  Schillinger Györgyné testületi tag 
 
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző megbízásából  
   Simonka Petra aljegyző 
   Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető 
   Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető  
   Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Mikó Béla könyvvizsgáló 
 Nagy Gyöngyvér BMHK igazgató 
 Mikó Márta Általános Iskola gazdasági vezető 
 Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
 Bíró Valéria könyvvizsgáló  
  
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a 
12 fő képviselőből 11 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:   
 
 

Napirend 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámoló megtárgyalása   

2. A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti 
tervében foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása   

3. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló megtárgyalása    

4. Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló 
megtárgyalása     

5. A Bélapátfalva Óvoda korszerűsítésének közbeszerzési eljárásáról szóló 
ajánlattételi felhívás módosításának megtárgyalása     

6. Közbeszerzési eljárásra irányuló megbízási szerződések kötése: 
- Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése  
- Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km sz. felújítása   

7. „A bélapátfalvai Egészségház II. ütemének megvalósítása” és a 
„Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” című pályázatok szerinti 
eszközbeszerzéseinek megtárgyalása   
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8. A Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel kötött együttműködési megállapodás 
megtárgyalása  

9. Az Országos Mentőszolgálattal történő együttműködési megállapodás 
megtárgyalása   

10. GAMESZ könyvvizsgálatának megtárgyalása  
11. „Települési lakókörnyezet, települési arculat javítása” című pályázaton való 

részvétel megtárgyalása   
12. Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása 

nélkül betölthető köztisztviselői munkakörök meghatározásáról szóló 
rendelet megtárgyalása 

13. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 4/1999. 
(II.15.) rendelet módosításának megtárgyalása  

14. Tájékoztató a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséről     
15. Egyéb ügyek, indítványok 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámoló 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 2009. 
évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 
beszámolót és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Kovácsné Kakuk Mária Szociális és Oktatási Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámolót és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámolót és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámolót és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámoló a jogszabályoknak megfelelő 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
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Vizy Pál képviselő:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2002. évtől kezdődően 2009. évben 
volt a legmagasabb az idegenforgalmi adó bevétel. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A kimutatásokból kiderül, hogy adótartozással önkormányzati alkalmazott, illetve 
önkormányzati képviselő is rendelkezik és kéri azok mielőbbi befizetését. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2009. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 
beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 9/2010. (IV.27.) rendeletet az önkormányzat és intézményei 
2009. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról. 
(1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti tervében 
foglaltak végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról szóló 
beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2009. évi 
üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról szóló 
beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

38/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti 
tervében foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
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III. Napirend 
A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak azzal a kiegészítéssel, hogy az igazgató a lakosság részére kérdőívet 
készítsen a TV3-ra vonatkozó közvélemény kutatással kapcsolatban. 
 
Vizy Pál képviselő:  
A Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnökeként minden évben 
turisztikai kérdőív kitöltésére kéri a Bélapátfalvára látogató vendégeket, amiből 
kiderül, hogy a településen kevés a program kínálat. A tóparti napok, illetve a 
tűzijáték iránt nagy az érdeklődés. Kérdezi, hogy 2009. októberében miért szűk 
körben történt megemlékezés †Mező Ervin volt képviselő, Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgató halálának évfordulójára? Véleménye szerint, ha meg lett volna 
hirdetve, akkor biztos sokan részt vettek volna a megemlékezésen. Javasolja, hogy a 
Gesztenyés Kiállítóházról készüljön egy kiadvány, illetve egy figyelemfelkeltő 
megállító tábla a látogatottság növelése érdekében. Az épületben van egy üresen 
álló raktárhelyiség, aminek a hasznosítását javasolja. A Kiállítóház hátsó udvara 
alkalmas lenne egy kemence felépítésére, ami kenyér, valamint lángos sütésére 
adna lehetőséget akár csoportok részére is. Továbbá javasolja, hogy készüljön egy 
hirdetőtábla a nyári eseményekről. A Művelődési Ház és Könyvtár pályázatai között 
szerepelt, hogy kárpitozott székek beszerzésére került sor. Véleménye szerint ezen 
az összegen több széket is lehetett volna vásárolni. Kérdezi, hogy a kontroll hangfal 
beszerzése megtörtént-e? A Könyvtár olvasói létszáma 25 %-kal csökkent, valamint 
az internetet is kevesebben használják. Mi az oka? A TV3 működése 
elfogadhatatlan. 
 
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója: 
A Művelődési Ház és Könyvtár a 2009. évi programokat a 2008. évben elfogadott 
munkaterv alapján végezte el. Az idén a tóparti napok és a tűzijáték megrendezésre 
fog kerülni. A Gesztenyés Kiállítóházhoz talajhoz rögzített megállító tábla fog kerülni. 
Tervben van a Kiállítóház egyéb hasznosítása, de annak megvalósítása a 
költségvetési összegtől függ. A kárpitos székeket a pályázatban szereplő árajánlat 
szerint lehetett megvásárolni. A Könyvtári látogatottság létszáma azért csökkent, 
hogy többen előfizettek otthoni internet hozzáférésre, illetve kevesebben olvasnak, 
ezért próbálkoznak könyvtári programok szervezésével. 
 
Kary József alpolgármester:  
Jó a Művelődési Ház és Könyvtár szakmai tevékenysége. Felhívja az igazgató 
figyelmét, hogy a HEFOP programmal minden évben el kell számolni, és jelentést 
kell készíteni. Javasolja, hogy az Országos Közművelődési Statisztika holnapján a 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár mint intézmény regisztrálva legyen. 
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Barta Péter képviselő:  
2009. évben forráshiány miatt elmaradt a tóparti napok, illetve a tűzijáték, de voltak 
egyéb kiegészítő programok. A TV3 további működéséhez sok segítséget fog 
nyújtani a kérdőívek kitöltése, feldolgozása.  
 
Firkó János képviselő:  
A TV3 további működéséhez szükséges személyi feltételek rendezése, hogy kinek 
mi a feladata. A Gesztenyés Kiállítóház működése beindult és bízik benne, hogy ez 
így fog tovább folytatódni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Véleménye szerint 2009. évben sok program volt és olyanok, amilyenek még nem 
voltak. Az idei tóparti napok, és a tűzijáték megrendezésre fog kerülni. 
 
Kary József alpolgármester:      
A TV3 a Bartech 2002 Kft. üzemeltetésében van és még nem zárult le a folyamat, 
hogy kié melyik eszköz, feladat. A képújság működik, frissül. Korábban a Parabola 
Társaság tagjai (nézők) tagdíjat is fizettek. Javasolja, hogy a TV3 működésére 
vonatkozó kérdőív a tagdíjakra vonatkozó kérdésekre is terjedjen ki.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

39/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót.  

        Határidő: azonnal 
        Felelős: igazgató 
 
IV. Napirend 
Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló 
megtárgyalása     
 

Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2009. évi belső 
ellenőrzéséről 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 2009. évi belső ellenőrzéséről szóló 
beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2009. évi belső 
ellenőrzéséről szóló beszámolóról. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

40/2010. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolót.  
 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: címzetes főjegyző 

V. Napirend 
A Bélapátfalva Óvoda korszerűsítésének közbeszerzési eljárásáról szóló 
ajánlattételi felhívás módosításának megtárgyalása     
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Óvoda 
korszerűsítésének közbeszerzési eljárásáról szóló ajánlattételi felhívás módosítását 
és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva Óvoda korszerűsítésének közbeszerzési 
eljárásáról szóló ajánlattételi felhívás módosítását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Óvoda 
korszerűsítésének közbeszerzési eljárásáról szóló ajánlattételi felhívás 
módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

41/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva Óvoda korszerűsítésének közbeszerzési eljárásáról 
szóló ajánlattételi felhívás módosítását. 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 
VI. Napirend 
Közbeszerzési eljárásra irányuló megbízási szerződések kötése: 

- Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése  
- Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km sz. felújítása  

 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a közbeszerzési eljárásra irányuló 
megbízási szerződések kötését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
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Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a közbeszerzési eljárásra irányuló megbízási szerződések 
kötését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közbeszerzési eljárásra irányuló 
megbízási szerződések kötéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 

42/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
„Bélapátfalva óvoda korszerűsítése" című építési beruházás megkezdéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításához 300 000 Ft + Áfa 
összegben a költségvetése terhére a polgármester megbízási szerződést 
kössön a Procura Consulting Kft.-vel.  

 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: polgármester 

 
 

43/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
„Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km sz. felújítása" című építési 
beruházás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához 300 000 Ft + Áfa összegben a költségvetése terhére a 
polgármester megbízási szerződést kössön a Procura Consulting Kft.-vel.  

 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: polgármester 

 

 

VII. Napirend 
„A bélapátfalvai Egészségház II. ütemének megvalósítása” és a „Bélapátfalva 
Óvoda korszerűsítése” című pályázatok eszközbeszerzéseinek megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta „A bélapátfalvai Egészségház II. 
ütemének megvalósítása” és a „Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” című pályázatok 
eszközbeszerzéseit és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta „A bélapátfalvai Egészségház II. ütemének megvalósítása” és a 
„Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” című pályázatok eszközbeszerzéseit és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
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Barta Péter képviselő:  
Hiányolja az Egészségház eszközbeszerzéséből a fogorvosi széket, hiszen a régi 
már közel 20 éves, elavult, cserére szorul.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az eszköz igényt az orvosok készítették, amiben nem szerepelt a fogorvosi szék.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A bélapátfalvai Egészségház II. 
ütemének megvalósítása” és a „Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” című pályázatok 
eszközbeszerzéseiről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot:  
 

44/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta „A bélapátfalvai Egészségház II. ütemének megvalósítása” és a 
„Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” című pályázatok eszközbeszerzéseiről 
szóló ajánlattételi felhívást.   
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
A közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges megbízási szerződés kötése és 
kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

45/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Bélapátfalva egészségház és óvoda eszközbeszerzés megkezdéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításához 300 000 Ft + Áfa 
összegben a költségvetése terhére a polgármester megbízási szerződést 
kössön a Procura Consulting Kft.-vel.  

 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: polgármester 

 
 
VIII. Napirend 
A Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Kft-vel kötött együttműködési megállapodás megtárgyalása  
    
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Markhot Ferenc Kórház 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel kötött 
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együttműködési megállapodást és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel kötött együttműködési megállapodást és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Markhot Ferenc Kórház 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel kötött 
együttműködési megállapodásról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

46/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva Város Önkormányzata és a Markhot Ferenc Kórház 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság között létrejött Együttműködési megállapodást. 

 
        Határidő: 2010. április 26. 
        Felelős: polgármester   
 
IX. Napirend 
Az Országos Mentőszolgálattal történő együttműködési megállapodás 
megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Országos Mentőszolgálattal történő 
együttműködési megállapodást és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjaival.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Országos Mentőszolgálattal történő együttműködési 
megállapodást és elfogadásra javasolja a 3. pont B verzióját kihagyva a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Országos Mentőszolgálattal 
történő együttműködési megállapodásról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
javaslata szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 
 



 13 

 
47/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Országos Mentőszolgálattal történő együttműködési 
megállapodást a 3. pont B verzió nélkül.  

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester    
X. Napirend 
GAMESZ könyvvizsgálatának megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a GAMESZ könyvvizsgálatát és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a GAMESZ könyvvizsgálatát, amit tudomásul vett és javasolja 
feldolgozásra a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A településkép szebbé tételéhez a parkgondozói feladatok teljes körű ellátása 
szükséges, amihez a Szignet Eger Kft. által elvégzett könyvvizsgálat tartalmaz 
javaslatokat, valamint kéri a képviselő-testület javaslatait is.  
 
Kary József alpolgármester: 
A könyvvizsgálat egy jól összeállított előterjesztés és javasolja a GAMESZ alapító 
okiratának felülvizsgálatát, milyen feladatokat tartalmaz, illetve a feladatokhoz van-e 
létszám, illetve az megfelelő-e? 
 
Barta Péter képviselő: 
Javasolja, hogy a GAMESZ működjön együtt a Bélkő Nonprofit Kft-vel a település 
gondozási feladatainak ellátására. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Az előterjesztésnek az lenne a célja, hogy kevesebb költséggel hatékony 
munkavégzés valósuljon meg. A GAMESZ az önkormányzatnak végez munkát, a 
feladatokat a fenntartó határozza meg, amik véleménye szerint nincsenek elvégezve. 
A Bélkő Nonprofit Kft. beszervezésével a GAMESZ költségei duplán 
megnövekednének.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy írásban tegyék meg a GAMESZ hatékony 
működésére vonatkozó javaslatokat.  
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy minden lakos a tulajdona előtti területet saját maga tartsa rendbe, 
hogy az egyéb önkormányzati terület kezelésére több idő és energia maradjon. 
 
Bíró Valéria könyvvizsgáló:  
Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület a GAMESZ irányító tevékenységét szeretné 
megváltoztatni, vagyis megfelelő irányító személy kiválasztását. 
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Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Véleménye szerint Bélapátfalva évről-évre fejlődik, szépül, ez a beruházásokból 
látható.  
 
Barta Gábor képviselő:  
A GAMESZ-nál a legfontosabb a feladatok megfelelő megszervezése.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a GAMESZ könyvvizsgálatáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

48/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város képviselő-testülete megtárgyalta és a javaslatokkal 
kiegészítve elfogadja Bíró Valéria, könyvvizsgáló (Szignet Eger Kft) által 
készített könyvvizsgálatot.  
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester  

 
XI. Napirend 
„Települési lakókörnyezet, települési arculat javítása” című pályázaton való 
részvétel megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a „Települési lakókörnyezet, települési 
arculat javítása” című pályázaton való részvételt és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a „Települési lakókörnyezet, települési arculat javítása” című 
pályázaton való részvételt és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Települési lakókörnyezet, 
települési arculat javítása” című pályázaton való részvételéről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

49/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Heves 
Megye Fejlesztésért Közalapítvány által meghirdetett „Települési 
lakókörnyezet, települési arculat javítása ” című pályázatot 
megvalósítja. 
A pályázat tárgya: Bélapátfalva, Pihenőpadok, hulladéktárolók és műkő 
virágtartók elhelyezése  
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A pályázati cél megvalósítási határideje: 2010. június 30. 
A pályázati cél megvalósításához szükséges forrás összetétele: 

 

 

A képviselő-testület kijelenti, hogy a megvalósításhoz szükséges saját 
forrás összege rendelkezésre áll. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
XII. Napirend 
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása 
nélkül betölthető köztisztviselői munkakörök meghatározásáról szóló rendelet 
megtárgyalása 
 
Simonka Petra aljegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva Város Polgármesteri 
Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető köztisztviselői munkakörök 
meghatározásáról szóló rendelet tervezetet. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város 
Polgármesteri Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető 
köztisztviselői munkakörök meghatározásáról szóló rendeletről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 10/2010.(IV.27.) rendeletet a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalában 
pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető köztisztviselői munkakörök 
meghatározásáról. 
(2. melléklet) 
 
XIII. Napirend 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 4/1999. (II.15.) 
rendelet módosításának megtárgyalása  
 
Simonka Petra aljegyző: 
Ismerteti a képviselő testület tagjaival a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
térítési díjairól szóló 4/1999. (II.15.) rendelet módosítását. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítési díjairól szóló 4/1999. (II.15.) rendelet módosításáról. 
 

Megnevezés Nettó összeg (Ft-ban) Bruttó összeg 

Saját forrás 177 000 + 25% Áfa 221 250 Ft 

Vissza nem térítendő támogatás   96 000 + 25% Áfa 120 000 Ft 

Összesen 273 000 + 25%  Áfa 341 250 Ft 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 11/2010.(IV.27.) rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési 
díjairól szóló 4/1999. (II.15.) rendelet módosításáról. 
(3. melléklet) 
 
XIV. Napirend 
Tájékoztató a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséről     
 
Simonka Petra aljegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elkészítéséről szóló tájékoztatót. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elkészítéséről szóló tájékoztatóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal tudomásul 
vette a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséről szóló tájékoztatót.  
 
XV. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca felújításáról 
és a Móricz Zsigmond utca szilárd burkolatú út építéséről szóló szerződés 
módosítását. Elmondja, hogy a kivitelező kérelemmel fordult az önkormányzathoz a 
vállalkozói szerződés 4.1 pontjában meghatározott teljesítési határidő 2010. április 
30-ról 2010. május 30-ra történő módosítása iránt az elmúlt időszak csapadékos 
időjárására való tekintettel. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szerződés módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

50/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca felújításáról és a Móricz 
Zsigmond utca szilárd burkolatú út építéséről szóló szerződés módosítását. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
módosításáról szóló hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő 
megjelentetésére. 

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Már több képviselő-testületi ülés témája volt a város területén a parkolási díj 
megállapítása. Kéri a tagokat, hogy mondják el a javaslataikat. 
 



 17 

Barta Péter képviselő: 
A parkolási díj megállapítását az Apátság és a tó környékére javasolja, hiszen azokat 
a területeket az önkormányzat gondozza.  
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Egyetért az Apátság és a tó környékén a parkolási díj megállapításával.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A fent javasolt parkolásra megjelölt területek nem az önkormányzat tulajdonában 
vannak.  
 
Barta Péter képviselő: 
Úgy gondolja, hogy a tulajdonossal együttműködési megállapodást kell kötni a 
parkolási díj megállapítására. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a D-P Konzorcium Kft. kérelmét, melyben a 
Gabona-Bip Kft. Bélkő Nonprofit Kft. 30%-os tulajdonrész megvásárlásához szeretne 
támogatást igényelni.  
 
Barta Péter képviselő:  
Nem javasolja a tulajdonrész értékesítését, hiszen a gabonatároló hasznosításából 
bevétel származna. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, hogy a D-P Konzorcium Kft. kérelme kerüljön le a napirendről és  
átvizsgálás után tárgyalja újra a képviselő-testület.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kérelem napirendről történő 
levételéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a D-P Konzorcium Kft. napirendről történő levételét. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a közmeghallgatás mikor lesz megtartva? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A következő ülésen fog dönteni a képviselő-testület a közmeghallgatás időpontjáról.   
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az ISUZU tipusú iskolabusz 2009. évi 
javítási költsége jelentős összegű volt ezért javasolja annak értékesítését.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az értékesítésről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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51/2010. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
hozzájárul, hogy a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása értékesítse az 
ISUZU típusú, JLB – 180 forgalmi rendszámú, a Bélapátfalva – Mónosbél – 
Bükkszentmárton – Egerbocs Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi 
Társulás által használt iskolabuszt. 

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

Kmf. 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
 
 


