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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. 
szeptember 6-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 
 
 

1. „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km. sz. felújítása” című 
építési beruházás közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalása   

2. „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km. sz. felújítása” című 
építési beruházáshoz szükséges műszaki ellenőr megbízása  

3. Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Kft-vel történő szerződés megkötése  

4. „Bélapátfalva funkcióbővítő településrehabilitációja” című pályázatról szóló 
döntés megtárgyalása  

5. „Élet” kopjafa elhelyezésének megtárgyalása  
6. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

99/2010.(IX.06.) „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km. sz. felújítása” című építési 
beruházás közbeszerzési eljárás eredménye 

100/2010.(IX.06.) „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km. sz. felújítása” című építési 
beruházáshoz szükséges műszaki ellenőr megbízása  

101/2010.(IX.06.) Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Kft-vel történő szerződés megkötése  

102/2010.(IX.06.) „Bélapátfalva funkcióbővítő településrehabilitációja” című pályázattól történő 
visszavonulás 

103/2010.(IX.06.) „Élet” kopjafa elhelyezése 
104/2010.(IX.06.) BE-L-GA Kft. előtti közterület ideiglenes bérbeadása  

 
 
 

Bélapátfalva, 2010. szeptember 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. 
szeptember 6-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, Schillinger Györgyné  
   és Vizy Pál testületi tagok 

 
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
   Berek Eleonóra építésügyi előadó  
   Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Gál Erzsébet Procura Consulting Kft. ügyvezetője 
   
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget 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. „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km. sz. felújítása” című 
építési beruházás közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalása   

2. „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km. sz. felújítása” című 
építési beruházáshoz szükséges műszaki ellenőr megbízása  

3. Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Kft-vel történő szerződés megkötése  

4. „Bélapátfalva funkcióbővítő településrehabilitációja” című pályázatról szóló 
döntés megtárgyalása  

5. „Élet” kopjafa elhelyezésének megtárgyalása  
6. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 12 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
„Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km. sz. felújítása” című építési 
beruházás közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalása   
 
Gál Erzsébet Procura Consulting Kft. ügyvezetője: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-
0+748 km. sz. felújítása” című építési beruházás közbeszerzési eljárásának 
eredményét. Elmondja, hogy 3 cég nyújtott be ajánlatot, melyet a Bíráló Bizottság a 
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beérkezett hiánypótlásokkal együtt megvizsgálta és megállapította, hogy mind a 3 
ajánlat érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére. A bírálati szempontok 
alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Magyar Aszfalt Kft. adta.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közbeszerzési eljárás 
nyerteséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

99/2010.(IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a „Bélapátfalvai Óvoda korszerűsítése" című beruházás 
közbeszerzési eljárásának nyertese a MAGYAR ASZFALT Kft (1135 Budapest 
Szegedi út 35-37.).  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 
eredményéről szóló tájékoztató közzétételére és a vállalkozói szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: 2010. 09.28. 
Felelős: polgármester 

 
II. Napirend 
„Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km. sz. felújítása” című építési 
beruházáshoz szükséges műszaki ellenőr megbízása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 
0+000-0+748 km. sz. felújítása” című építési beruházáshoz szükséges műszaki 
ellenőr megbízása. A Polgármesteri Hivatal megkeresett 3 műszaki ellenőrzéssel 
foglalkozó személyt, illetve szervezetet, hogy tegyenek árajánlatot. Ő javasolja, hogy 
a legkedvezőbb árajánlatot adó személyt bízza meg az önkormányzat. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

100/2010. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km. sz. 
felújítása” című építési beruházás műszaki ellenőri feladatai ellátására 
870 000 Ft bruttó összegben, a pályázatban biztosított keret terhére a 
polgármester megbízási szerződést kössön Utasi Benjamin (3300 Eger, 
Tárkányi Béla u. 2. II/15.) műszaki ellenőrrel.  

 
        Határidő: értelem szerint 
        Felelős: polgármester   
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III. Napirend 
Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Kft-vel történő szerződés megkötése  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel kötendő szerződés tervezetet és elmondja, hogy a 
szakrendelések fenntartásának és működtetésének finanszírozására jött létre.   
 
Vizy Pál képviselő:  
A közreműködői szerződés 3. pontjában az szerepel, hogy a Közreműködő 
kötelezettséget vállal a Megrendelő kórház területi ellátási kötelezettségébe tartozó 
betegek ellátására. Kérdezi, hogy az a beteg aki például Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében lakik, de Bélapátfalván dolgozik igénybe veheti-e a szakorvosi 
ellátásokat? 
A 10. pontban szereplő előírásokra a biztosító vállalja a garanciát? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A szakorvosi ellátásokat azok a betegek veheti igénybe, akik az egri Markhot Ferenc 
Kórház ellátási területén laknak, tehát a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lakos nem 
veheti igénybe a szolgáltatást.     
 
Vizy Pál  
A 10. pontban szereplő előírásokra a biztosító vállalja a garanciát? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szerződés aláírásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

101/2010. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a bélapátfalvai Egészségközpontban a szakrendelések 
fenntartása és működtetése érdekében közreműködői szerződést köt a 
Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Kft-vel.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, 
valamint a szükséges, további intézkedések megtételére.  

 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
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IV. Napirend 
„Bélapátfalva funkcióbővítő településrehabilitációja” című pályázatról szóló 
döntés megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a „Bélapátfalva funkcióbővítő 
településrehabilitációja” című pályázatban szereplő gazdasági szolgáltatóház 
projektelem megvalósításában 6 konzorciumi tag nem kíván részt venni, így 
javasolja, hogy a pályázat II. fordulóját ne nyújtsa be az önkormányzat. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

102/2010. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott „Bélapátfalva funkcióbővítő 
településrehabilitációja ” című, ÉMOP-3.1.2/A-09-1f-2009-0002 jelű 
pályázaton - melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség csökkentett 
összköltségű támogatásra ítélt érdemesnek – a részvételtől visszavonul és a 
pályázat II. fordulóját nem kívánja benyújtani, mivel a gazdasági 
szolgáltatóház projektelem megvalósításában a 7 lehetséges konzorciumi 
tagból 6 nem kívánt részt venni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedésekre. 

 
                                                                                               Határidő: azonnal 
                                                                                               Felelős: polgármester  
 
V. Napirend 
„Élet” kopjafa elhelyezésének megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az előző évben elfogadott határozat 
szerint a Bognár Ignác által készített „Élet” kopjafát ne a 832/3 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú beépítetlen területre kerüljön elhelyezésre, hanem a védettebb 
Egészségház előtti területre.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

103/2010. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
78/2009. (VI.22.) sz. képviselő-testületi határozatot az alábbi szerint 
módosítja:  
A Bognár Ignác által készített, és az önkormányzat részére ajándékozott „Élet" 
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kopjafa a Bélapátfalva, IV. Béla u. 3. sz. alatti Egészségház előtti területre 
kerüljön elhelyezésre.  

 

        Határidő: 2010. szeptember 30. 
        Felelős: polgármester 
 

VI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az ABC bővítését végző vállalkozó kéri, hogy az épület előtti önkormányzati 
tulajdonú parkolóból 50 m2 területet egy hónap időtartamra építési anyag tárolására 
bérbe vehessen. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

104/2010. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a RENK ÉPVILL Kft. (Székhely: 3300 Eger, Csákány út 1. I./1. 
képviseli: Nagy Péter) által 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 27. sz. alatt a BE-L-
GA Kft. előtti közterületen (hrsz.:106) ideiglenes jelleggel -2010.09.06-
2010.10.06-ig- 50 m2 területet építési anyag tárolására 25Ft/m2/nap áron -a 
kért időtartamra összesen 38750,- Ft- igénybe vegyen. 

 
        Határidő: 2010. szeptember 06. 

Felelős: GAMESZ vezető 
 
Barta Péter képviselő:  
A település határában megjelent egy farkas, mely károkat okozott. Úgy gondolja, 
hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával fel kellene venni a kapcsolatot kártérítés 
ügyben. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ő már a farkas első megjelenésekor értesítette a Nemzeti Parkot. 
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Az újságban is megjelent a hír, miszerint farkas van Bélapátfalván. A cikkben 
olvasható volt a Bükki Nemzeti Park igazgatójának nyilatkozata, mely szerint vállalják 
a felelősséget a farkas által okozott károkért. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatót fog adni a lakosság részére a farkas megjelenésével kapcsolatban a 
kábeltévében, illetve szórólapon keresztül.  
 
Firkó János képviselő:  
Az iskolai őszi-téli sport rendezvényeken (atlétika, foci, röplabda) való részvételhez 
szükség van gépjármű (busz) használatra.  Kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy 
az önkormányzati tulajdonú gépjárműveket használhassák.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Kimutatást kell készíteni arról, hogy melyik járművel való közlekedés a 
gazdaságosabb: önkormányzati tulajdonú autó-illetve busz vagy, menetrendszerinti 
buszjárat. 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a választási kampány alkalmával milyen 
hang- és képfelvétel készüljön? 
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a 4 évvel ezelőtti kampány alkalmával megvalósult felvételekhez 
hasonló 5 perces bemutatkozó anyagok készüljenek, ezzel biztosítva azt, hogy 
mindenki egyenlő esélyekkel indulhasson a választásokon.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Ő úgy gondolja, hogy erről nem a képviselő-testületnek kellene döntést hozni, hanem 
az érintett polgármester és képviselő jelölteknek.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A jelöltek ingyenesen megjelentethetik fényképes bemutatkozó anyagukat a 
Bélapátfalva honlapján, illetve a képújság oldalain is szerepelhetnek.  
 
Kary József alpolgármester:  
A polgármester és képviselő választások alkalmával kisebbségi önkormányzatot is 
választ a lakosság és a fenti lehetőségeket őrájuk is vonatkoztatni kell. A kábeltévé 
kistérségi televízióként működik, ezért minden kistérségi jelöltnek lehetőséget kell 
adni a megjelentetésre.  
 
Barta Péter képviselő:  
Ő úgy gondolja, hogy a képújságban 1 fényképes oldal megjelenése, valamint a 
kábeltévés felvétel 5 perces időtartama legyen ingyenes, ha viszont a jelölt ettől 
többet szeretne díjat kell megállapítani.    
 
Vizy Pál képviselő:  
Ő továbbra is javasolja, hogy a feltételeket ne a képviselő-testület döntse el, hanem 
a jelöltek. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Egyetért a jelöltek összehívásával és megteszi a szükséges intézkedéseket.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 


