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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat, Bükkszentmárton Községi 

Önkormányzat és Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő – 
testületének 2010. május 10-én 14.00 órakor közösen megtartott üléséről. 

 
N a p i r e n d 

 
1. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat óvodai 

csoport és iskolai osztályok számának meghatározása   
2. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges Bíráló Bizottság létrehozása   
3. „Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” című építési beruházás közbeszerzési 

eljárásának megtárgyalása      
4. Bélapátfalva, Gyár u. 5. I/5. sz. alatti önkormányzati lakás értékesítése  
5. Egyéb ügyek, indítványok 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

52/2010.(V.10.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat óvodai 
csoport és iskolai osztályok számának meghatározása 

53/2010.(V.10.) „Bélapátfalva óvoda korszerűsítése" című építési beruházás közbeszerzési 
eljárásához Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása 

54/2010.(V.10.) „Bélapátfalvai egészségház és óvoda - eszközbeszerzés" közbeszerzési 
eljárásához Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása  

55/2010.(V.10.) „Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” című építési beruházás közbeszerzési 
eljárás eredménytelenségének elfogadása  

56/2010.(V.10.) „Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése" című építési beruházás hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzése eljárás elfogadása  

57/2010.(V.10.) Bélapátfalva, Gyár u. 5. I/5. sz. alatti önkormányzati lakás értékesítése 
58/2010.(V.10.) „Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság technikai eszközfejlesztése” 

elnevezésű pályázathoz szükséges önerő biztosítása 
59/2010.(V.10.) Bélapátfalvai óvoda korszerűsítése elnevezésű pályázat saját forrásának 

kiegészítésére pályázat benyújtása 
60/2010.(V.10.) Iskola- és közösségi busz pályázathoz önerő biztosítása  
61/2010.(V.10.) Bélapátfalvai Egészségház és Óvoda eszközbeszerzéseinek ajánlattételi 

felhívás módosítása 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

12/2010.(V.11.) Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

   
Bélapátfalva, 2010. május 10. 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                         Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                          polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva, Bükkszentmárton és Mónosbél Önkormányzatok  Képviselő – 

testületének 2010. május 10-én 14.00 órakor megtartott együttes üléséről.  
 

Jelen vannak:   Bélapátfalva Város Önkormányzata  
       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. 

 
Jelen vannak:  Bükkszentmárton Község Önkormányzata  
   Dudás Emil polgármester  
   Almádi József alpolgármester 

Bárdos Józsefné és Rugó Albin testületi tagok  
 
Nem jelent meg:  Burai Artúr és Hadobás Béla  testületi tagok 
 
Jelen vannak:  Mónosbél Község Önkormányzata  
   Varga Sándorné polgármester 
   Jaksa Mihályné alpolgármester 

Kovács Józsefné és Murányi Sándor testületi tagok 
 
Nem jelent meg:  Antal József és Berecz István testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 
Az együttes ülést Bélapátfalva Város Polgármestere hívta össze és vezeti. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent önkormányzatok polgármestereit és képviselőit. Megállapítja, 
hogy Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testületéből 12 fő képviselő jelen 
van és a testület határozatképes.  
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat képviselő-testületéből 4 fő képviselő jelen 
van és a testület határozatképes.  
Mónosbél Községi Önkormányzat képviselő-testületéből 4 fő képviselő jelen van és a 
testület határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot úgy hogy az első 
napirendi pontot Bélapátfalva, Bükkszentmárton és Mónosbél Önkormányzatának 
Képviselő-testülete közösen tárgyalja. A 2. napirendi ponttól csak Bélapátfalva Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete vesz részt az ülésen.   
Elmondja, hogy a testületi ülésről hang- és filmfelvétel nem készül. 
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Napirend 
 

1. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat óvodai 
csoport és iskolai osztályok számának meghatározása   

2. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges Bíráló Bizottság létrehozása   
3. „Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” című építési beruházás 

közbeszerzési eljárásának megtárgyalása      
4. Bélapátfalva, Gyár u. 5. I/5. sz. alatti önkormányzati lakás értékesítése  
5. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 12 
igen szavazattal elfogadta.  
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi 
pontokat 4 igen szavazattal elfogadta. 
Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 4 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat óvodai 
csoport és iskolai osztályok számának meghatározása   
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális és Oktatási Bizottság, a Turisztikai Kulturális és Sport Bizottság valamint 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda 
és Logopédiai Szakszolgálat óvodai csoport és iskolai osztályok számának 
meghatározását és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-
testületek tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat óvodai csoport és iskolai osztályok számának meghatározását és 
elmondja, hogy a pedagógusok is részt vettek az ülésen. Az előterjesztésből kiderült, 
hogy az iskola és az óvoda jelentős összegű hiánnyal rendelkezik. A bizottság nem 
javasolja az óvodai csoportok összevonását, viszont az iskolánál egyet ért azzal, 
hogy az 1. és az 5. évfolyamon 2010. szeptemberétől egy osztály induljon, tehát 
létszámleépítés szükséges. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat óvodai csoport és iskolai osztályok számának meghatározását és nem 
javasolja elfogadásra. 
 
Barta Péter Turisztikai Kulturális és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat óvodai csoport és iskolai osztályok számának meghatározását és nem 
javasolja, sem a csoport, sem pedig az osztály összevonásokat. 1 fő pedagógus 
létszámleépítésével ért egyet. Úgy gondolja, hogy részmunkaidős pedagógusok 
foglalkoztatása gazdaságosabb lenne. Véleménye szerint az előterjesztésben 
megfogalmazott javaslatok az iskola hírnevét rontják. 
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Varga Sándorné polgármester:  
Testületi ülések alkalmával többször szóba került a Mónosbéli Gyermekotthon 
diákjainak rossz magatartása, szorgalma és emiatt ő felelősnek érzi magát, hiszen 
korábban ő kezdeményezte a Gyermekotthon vezetőjénél, hogy a diákok ne 
Mikófalvára, hanem Bélapátfalvára járjanak iskolába. A gyerekek halmozottan 
hátrányos helyzetűek, magtartási problémájuk van, különleges nevelést igényelnek.  
 
Firkó János iskolaigazgató: 
A elmúlt időszakban sok jó ötletet, tanácsot kapott a bizottsági üléseken, 
megbeszéléseken, amit utólag köszön, és hasznosítani fogja azokat. Véleménye 
szerint egy fő létszámleépítésével fenn lehet tartani a 16 tanulócsoportot. Ő a 
Pénzügyi és Gazdsági Bizottsági ülésen nem fogadta el az előterjesztést, de azóta    
átgondolta és elfogadásra javasolja. A jelenlegi probléma nem a mónosbéli 
gyermekotthonos diákokra vonatkozik és továbbra is szeretné a gyerekeket 
megtartani.  
Kéri az igazgató a kötelező órájának megtartása alóli felmentesét, illetve az igazgató 
helyettes kötelező 8 órájának 4 órás lecsökkentését.    
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az óraadások alóli mentesség és a munkaidő lecsökkentés meghatározásához az 
iskola Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása szükséges. Az iskola 2007. év 
óta jelentős összegű hiánnyal rendelkezik, ami évente nő és mostanra elérte a 73 
millió Ft-ot. Minőségi oktatási intézményt kell létrehozni, ahová a tanárok minőségi 
gyermekeket kérnek, ő viszont minőségi tanárok alkalmazását szeretné. Ő a 3 fő 
pedagógus által készített javaslatokkal ért egyet, miszerint létszámleépítést kell 
alkalmazni, viszont a személyekről az igazgató döntsön azzal a feltétellel, hogy ne 
Bélapátfalvai, illetve körjegyzőségi lakosú közalkalmazott munkaviszonya legyen 
megszüntetve. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Hiányolja a pedagógusok részvételét ezen az ülésen, hiszen most az ő sorsukról 
dönt a képviselő-testület. Az iskolában 5 év alatt összesen 223 millió Ft hiány 
mutatkozott és úgy gondolja, hogy ezt az összeget másra is fel lehetett volna 
használni (munkahelyteremtés, szülési támogatás, telkek infrastruktúrájának 
kialakítása). Az iskola technikai háttere adott a minőségi oktatási intézményhez.  
 
Kovács Józsefné képviselő:  
A csoport összevonás gazdaságilag indokoltnak tűnik, viszont a gyerekek további 
fejlődését gátolja, illetve az is elképzelhető, hogy emiatt a szülők másik intézménybe 
íratják be a gyermekeiket. Véleménye szerint a jó tulajdonságokról nem esik szó 
viszont a rosszak rögtön nyilvánosságra kerülnek.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Kérdezi, hogy Mónosbél Község Önkormányzata meddig tudja fizetni a 
hozzájárulást? 
 
Varga Sándorné polgármester:  
Az önkormányzat költségvetése nagyon kevés, nem tud több hozzájárulást fizetni és 
ha ez így nem megfelelő, akkor a gyerekek másik intézménybe fogják tovább 
folytatni a tanulmányukat.  
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Kary József alpolgármester:  
Támogatja a létszámcsökkentést, mivel más javaslatot nem tud tenni, viszont az ügy 
fontossága miatt döntést kell hozni, hiszen a felelősség közös.  Kérdezi, hogy milyen 
gyakori a szakmai továbbképzéseken való részvétel?     
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Kéri az igazgatót, hogy szakmai szempont szerint döntsön a közalkalmazott 
munkaviszonyának megszüntetéséről. 
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a pedagógusok ne minőségi gyermekeket kérjenek, hanem az 
iskolában lévő diákokat tegyék minőségivé. Véleménye szerint, azaz iskola tud 
fejlődni, amelyik intézmény minden gyereket befogad. Úgy gondolja, hogy nem az 
első évfolyamon kellene osztályt megszüntetni, hiszen a szülők nagy része, ekkor 
dönti el az iskolaválasztást.   
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő: 
Javasolja, hogy az első évfolyamon az első osztály csoportbontásban induljon.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Firkó Jánost jó igazgatónak tartja, de szükséges a Képviselő-testület által nyújtott 
segítség, instrukció.  
 
Balogh Sándor képviselő:  
Ő is egyetért azzal, hogy ne a Bélapátfalvai, illetve körjegyzőségi lakosú 
közalkalmazott munkaviszonya szűnjön meg.  
 
Firkó János iskolaigazgató: 
A pedagógusok azért nem tudnak az ülésen részt venni mert még dolgoznak, a 
munkaidő 8.00-15.00-ig tart. A tanárok, óvónők szakmai továbbképzéseken részt 
vesznek és a modern oktatásból felvilágosítást kapnak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat óvodai csoport és iskolai osztályok számának 
meghatározásáról az előterjesztés szerint. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 1 nem és 2 
tartózkodás szavazattal,  
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  
Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

52/2010. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város, Bükkszentmárton és Mónosbél Község Önkormányzatok 
Képviselő-testületei megtárgyalták és úgy döntöttek, hogy a Petőfi Sándor 
Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat a 2010. szeptemberétől 
induló iskolai tanévben a nyolc évfolyamon összesen 14 osztályt indít. Az első 
és ötödik évfolyamon egy-egy osztály indul.  
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Az általános iskolánál az osztályok számának megállapításával egyidejűleg a 
költségvetésben elfogadott 3 fő létszámcsökkentést határoz meg.  

 
        Határidő: 2010. május 15. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Barta Péter képviselő javaslatáról, 
mely szerint továbbra is 16 tanuló csoport fenntartása és 1 fő pedagógus létszám 
megszüntetése történjen meg. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen, 2 tartózkodás és 9 
nem szavazattal, 
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 nem szavazattal,  
Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 nem szavazattal nem 
fogadta el a javaslatot. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt a társult községeknek, mivel Bükkszentmárton Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete és Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az ülés további részében nem vesz részt. 
 
 
II. Napirend 
Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges Bíráló Bizottság létrehozása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 11 
fő az ülés továbbra is határozatképes.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a közbeszerzési eljárásokhoz 
szükséges Bíráló Bizottság létrehozását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges Bíráló Bizottság 
létrehozását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közbeszerzési eljárásokhoz 
szükséges Bíráló Bizottság létrehozásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el:  
 

53/2010. (V.10.). sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
„Bélapátfalva óvoda korszerűsítése" című építési beruházás közbeszerzési 
eljárás Bíráló Bizottság tagjai az alábbiak: 
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1. Ferencz Péter polgármester 
2. Kary József alpolgármester 
3. Schillinger Györgyné SZOB elnöke 
4. Balogh Sándor PGB elnöke 
5. Fehér Lászlóné jegyző 
6. Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi osztályvezető 
7. Fajcsák Dénes tervező 

 
Határidő: 2010. május 10. 
Felelős: polgármester 

 
54/2010. (V.10.). sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
„Bélapátfalvai egészségház és óvoda - eszközbeszerzés" közbeszerzési 
eljárás Bíráló Bizottság tagjai az alábbiak: 

 
1. Ferencz Péter polgármester 
2. Kary József alpolgármester 
3. Schillinger Györgyné SZOB elnöke 
4. Balogh Sándor PGB elnöke 
5. Fehér Lászlóné jegyző 
6. Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi osztályvezető 
7. Zay Oszkárné - óvodavezető 

 
Határidő: 2010. május 10. 
Felelős: polgármester 

 
III. Napirend 
„Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” című építési beruházás közbeszerzési 
eljárásának megtárgyalása      
  
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a „Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” 
című építési beruházás közbeszerzési eljárását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a „Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” című építési beruházás 
közbeszerzési eljárását. Ajánlat benyújtására nem került sor így a közbeszerzési 
eljárás eredménytelen és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Bélapátfalva Óvoda 
korszerűsítése” című építési beruházás közbeszerzési eljárásának 
eredménytelenségéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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55/2010. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a „Bélapátfalva óvoda korszerűsítése" című építési beruházás 
közbeszerzési eljárása eredménytelen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 92. § a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be 
ajánlatot. 

 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 

Ferencz Péter polgármester:  
Az eredménytelen közbeszerzési eljárás következménye, hogy hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárást alkalmazzon az önkormányzat. 
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

56/2010. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
„Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése" című építési beruházás közbeszerzése 
során hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz, mivel a lefolytatott 
korábbi eljárás a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. § a) 
pontja alapján eredménytelen volt, és az ajánlattételi felhívás feltételei 
időközben lényegesen nem változtak meg.  

Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: polgármester 

IV. Napirend 
Bélapátfalva, Gyár u. 5. I/5. sz. alatti önkormányzati lakás értékesítése  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Gyár u. 5. I/5. sz. alatti 
önkormányzati lakás értékesítését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Gyár u. 5. I/5. sz. alatti önkormányzati lakás 
értékesítését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, hogy az értékbecslésben feltüntetett forgalmi értéktől 10% eltérés 
alkalmazható legyen. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Gyár u. 5. I/5. sz. 
alatti önkormányzati lakás értékesítéséről a fenti javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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57/2010. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
értékesíti a bélapátfalvi 1001/3/A/5 hrsz-ú, 45 m2 területű lakás megnevezésű 
ingatlanát (3346 Bélapátfalva Gyár u. 5.  I/5.) Szabó Antal és Szabó Antalné 
Bélapátfalva, Gyár u. 5. I/5. sz. alatti lakosok részére, az értékbecslésben 
feltüntetett forgalmi érték - amelytől a polgármester -10%-kal eltérhet - 
megfizetése ellenében. 
Amennyiben a vevő részéről más ajánlat érkezik azt újra a képviselő-testület 
elé terjeszti.     
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

V. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi 
Tűzoltóság technikai eszközfejlesztése” elnevezésű pályázathoz szükséges önerő 
biztosítását.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

58/2010. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság részére a „Bélapátfalvai 
Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság technikai eszközfejlesztése” elnevezésű 
pályázathoz önerőt biztosít az alábbiak szerint: 

- a pályázat összköltsége:    4.085.000 Ft 
- a pályázati önerő:        408.500 Ft 

 

        A támogatás a 2010. évi költségvetés terhére kerül kifizetésre. 

        Határidő: 2010. május 10. 
        Felelős: polgármester  
 

Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy lehetőség van a Bélapátfalvai óvoda korszerűsítése elnevezésű 
pályázat saját forrásának kiegészítésére pályázat benyújtására.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

  59/2010.(V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési 
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pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjéről szóló 
8/2010.(II.26.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be a Bélapátfalvai óvoda 
korszerűsítése elnevezésű pályázat saját forrásának kiegészítésére. 

 

Pályázó megnevezése: Bélapátfalva Város Önkormányzat 
     3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.1. 

Tervezett fejlesztés:  
- pontos megnevezése:  
  Bélapátfalvai óvoda korszerűsítése 
- összköltsége:   54 568 651 Ft 
- pénzügyi ütemezése: 

o 2010. évben 54 568 651 Ft 
- pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 

Ft-ban 
Saját forrás összege Év EU Alapokból 

igényelt forrás 
összege Önkormány-

zat 
EU Önerő 
Alap 

Összesen 

2010. évben 49 111 785 2 728 433 2 728 433 54 568 651 
ÖSSZESEN: 49 111 785  2 728 433 2 728 433  54 568 651 
 

- források biztosításának vállalt módja: 
o EU Alapokból igényelt forrás 

� ÉMOP Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó 
szervezése  és infrastruktúrájának fejlesztése  

o Saját forrás 
� Önkormányzat költségvetéséből kerül biztosításra 
� EU Önerő Alap támogatás 

Határidő: 2010. május 10. 
Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulása pályázatot nyújtott be iskolabusz beszerzésére, melyet nyertesnek 
nyilvánítottak, de Egercsehi Község Önkormányzata az önerőt nem tudja biztosítani, 
ezért javasolja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata vállalja át a pályázatot a 
költségekkel együtt. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat átvállalásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

60/2010. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása az Egercsehi-Szúcs-Bátor-
Hevesaranyos Községek által fenntartott Mikrotérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda részére megpályázott 1 db iskola-és közösségi buszt 
Bélapátfalva Város Önkormányzat átvállalja. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat a 3.608 ezer Ft szükséges önerőt és a 
forgalomba helyezésig szükséges költségeket biztosítja.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélapátfalvai Egészségház és Óvoda 
eszközbeszerzése közbeszerzési eljárásának határidő módosítására van szükség a 
hiánypótlások következtében.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő visszajött a tanácskozó terembe. A létszám 
12 fő az ülés határozatképes.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Egészségház és 
Óvoda eszközbeszerzéseinek ajánlattételi felhívás módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

61/2010. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a „Bélapátfalva egészségház és óvoda eszközbeszerzés” egyszerű 
eljárás ajánlati felhívásának módosítását a Közbeszerzések Tanácsa 
hiánypótlási felhívása alapján.  

Határidő: ajánlati felhívás szerint 
Felelős: polgármester 

 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetési rendelet módosítása szükséges a költségvetési szervek 
megvalósítási terv készítésének eltekintése miatt. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta 
a 12/2010. (V.11.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
(1. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 Fehér Lászlóné                         Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                          polgármester 


