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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. 
szeptember 13-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 
 

N a p i r e n d 
 
 
 

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

2. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása   

3. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása 

4. A bélapátfalvai óvoda helyi nevelési programjának módosítása  
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

kiírásának megtárgyalása  
6. Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő 

ösztöndíj felülvizsgálatának megtárgyalása  
7. Bélapátfalva, IV. Béla u. 37. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítésének megtárgyalása  
8. Választási Bizottság tagjának módosítása  
9. Egyéb ügyek, indítványok 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

105/2010.(IX.13.) Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló 

106/2010.(IX.13.) A bélapátfalvai óvoda helyi nevelési programjának módosítása 
107/2010.(IX.13.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
108/2010.(IX.13.) Csóka Nikoletta bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program keretén belül történő ösztöndíj felülvizsgálata  
109/2010.(IX.13.) Fodor Nikolett bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program keretén belül történő ösztöndíj felülvizsgálata  
110/2010.(IX.13.) Gazsó Marina bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program keretén belül történő ösztöndíj felülvizsgálata  
111/2010.(IX.13.) Fehér Barbara bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program keretén belül történő ösztöndíj felülvizsgálata  
112/2010.(IX.13.) Bélapátfalva, IV. Béla u. 37. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítése 
113/2010.(IX.13.) Kisebbségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjának módosítása  
114/2010.(IX.13.) Helyi Választási Bizottság póttagjának módosítása  
115/2010.(IX.13.) Bélapátfalva 1007 hrszú ingatlan átminősítése 
116/2010.(IX.13.) Fehér Lászlóné címzetes főjegyző teljesítményértékelése 
117/2010.(IX.13.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat létszám 

csökkentése  
118/2010.(IX.13.) Lukács Attila bélapátfalvai lakos ápolási díj megállapítása 
119/2010.(IX.13.) Bajzát Tamás bélapátfalvai lakos ápolási díj megállapítása   
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Rendelet száma Rendelet tárgya 

15/2010.(IX.14.) Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 

16/2010.(IX.14.) Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 

 
 
 
 

Bélapátfalva, 2010. szeptember 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. 
szeptember 13-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária,  
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János, Kovácsné Kakuk Mária, 

Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 
 
Nem jelent meg: Barta Gábor testületi tag 
 
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
   Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető 
   Iparos Józsefné pénzügyi előadó  
   Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Mikó Béla könyvvizsgáló 
 Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető 
 Zay Oszkárné óvodavezető 
   
 

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 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása    

2. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása   

3. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása 

4. A bélapátfalvai óvoda helyi nevelési programjának módosítása  
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

kiírásának megtárgyalása  
6. Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő 

ösztöndíj felülvizsgálatának megtárgyalása  
7. Bélapátfalva, IV. Béla u. 37. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítésének megtárgyalása  
8. Választási Bizottság tagjának módosítása  
9. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 15/2010.(IX.14.) sz. rendeletet az önkormányzat és intézményei 2010. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
(1. melléklet) 
 
 
II. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról 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 és intézményei 2010. évi költségvetésének I. 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak. 
 
Mikó Béla könyvvizsgáló:  
A rendelettervezet nem tartalmaz vonatkozó jogszabályokkal ellentétes 
rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai megalapozottak, biztosítják a 
költségvetési egyensúlyt. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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105/2010.(IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
 
III. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
Felkéri Firkó János iskolaigazgatót, hogy ismertesse a képviselő-testület tagjaival az 
iskolai létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseit, ami érinti a rendelet 
módosítását is.   
 
Firkó János iskolaigazgató: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az iskola az 52/2010. (V.10.) sz. 
Képviselő-testületi határozatot csak részben tudta teljesíteni ugyanis a két osztály 
megszüntetésére sor került de csak 2 fő pedagógus álláshely szűnt meg, így 
szükséges az 1/2010. (II.16.) sz. rendelet 5. mellékletének módosítása. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról a fenti javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta 
a 16/2010.(IX.14.) sz. rendeletet az önkormányzat és intézményei 2010. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról. 
(2. melléklet) 
 
IV. Napirend 
A bélapátfalvai óvoda helyi nevelési programjának módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a bélapátfalvai óvoda helyi nevelési 
programjának módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
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Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a bélapátfalvai óvoda helyi nevelési programjának módosítását 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Zay Oszkárné óvodavezető: 
A kormány az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját a 255/2009.(XI.20.) rendelet 
alapján módosította ezért vált szükségessé a helyi program felülvizsgálata, így a 
2010/2011-es nevelési évet már a módosított program alapján kezdték el.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bélapátfalvai óvoda helyi 
nevelési programjának módosításáról.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

106/2010.(IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat 116/2004. (VII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján 
elfogadott óvodai nevelési programjának módosítását. 

 
        Határidő: folyamatos 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
 
V. Napirend 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásának 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Schillinger Györgyné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat kiírását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

107/2010.(IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
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Ösztöndíjpályázat” 2011. évi fordulójában való részvételi szándékát és úgy 
határozott, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériummal együttműködve a 2011. évre kiírja a „Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot” – a mellékletben szereplő 
pályázati kiírásnak megfelelően – melyet tanulmányi eredménytől függetlenül, 
kizárólag szociális rászorultság alapján bírálnak el. A támogatás összegét 
3.000,- Ft hallgató/hó összegben állapítja meg az Önkormányzat. 

 
 
        Határidő: 2010. szeptember 30. 
        Felelős: Polgármester 
 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági 
ügyeket tárgyal. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy a továbbiakban nyílt ülés keretein belül tárgyal a képviselő-
testület. 
 
 
VII. Napirend 
Bélapátfalva, IV. Béla u. 37. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítésének megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, IV. Béla u. 37. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítését és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, IV. Béla u. 37. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítését és javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy az ingatlanról 
értékbecslés csak akkor készüljön, ha a városfejlesztési munkacsoport egyetért az 
értékesítéssel.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ingatlan értékesítéséről a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

112/2010.(IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 12/2003. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (4) 
bekezdése alapján a Boros Mária és Tompos Miklós – bérlők által bejelentett 
kérelem alapján a bélapátfalvai 114. hrsz., Bélapátfalva IV. Béla út 37. sz. alatt 
megtalálható ingatlan megvásárlási szándékához értékbecslővel forgalmi 
értékbecslést készíttet, amennyiben ezt a városfejlesztési munkacsoport 
szintén javasolja.  

 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

 
VIII. Napirend 
Választási Bizottság tagjának módosítása  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a kisebbségi szavazókör Szavazatszámláló 
Bizottság tagjára tett módosító javaslatát. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

113/2010.(IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése alapján – a 
Helyi Választási Iroda Vezetőjének indítványára – a bélapátfalvai 800. sz. 
Szavazatszámláló Bizottságba a képviselőjelöltként induló tag helyére 
Danyiné Baranyi Ildikó – 3346 Bélapátfalva Jókai u. 34. sz. alatti lakost, a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjává megválasztja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: címzetes főjegyző 

 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Helyi Választási Bizottság póttagjára tett 
módosító javaslatát. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

114/2010.(IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdése alapján – a 
Helyi Választási Iroda Vezetőjének indítványára – a bélapátfalvai Helyi 
Választási Bizottságba a képviselőjelöltként induló póttag helyére Berecz 
Ágnes – 3346 Bélapátfalva Május 1. út 65. sz. alatti lakost, póttagnak 
megválasztja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: címzetes főjegyző 

 
IX. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a Bélapátfalva 1007 hrsz-ú ingatlant át 
kell minősíteni korlátozottan forgalomképes vagyonná, hogy értékesíteni lehessen.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait,  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva 1007 hrsz-ú ingatlan átminősítését és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 

115/2010.(IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Bélapátfalva IV. Béla úton található, 1007. hrsz-ú a 
GAMESZ kezelésében lévő forgalomképtelen törzsvagyont képező ingatlanból 
175 m2 nagyságú területet a mellékelt vázrajz alapján átminősít korlátozottan 
forgalomképes vagyontárggyá.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlannak az 
ingatlan-vagyonkataszteren történő átvezetése felől intézkedjen. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a tó környékén lévő ingatlanok elnevezését és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az ingatlanok elnevezéséről szóló határozati javaslatot és úgy 
gondolja, hogy az ingatlan tulajdonosok legyenek megkérdezve, hogy ők mit 
szeretnének és utána döntsön a képviselő-testület.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ő is egyet ért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával és kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy szavazzanak az ügy napirendről történő levételéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta, 
hogy az ingatlanok elnevezéséről szóló előterjesztés lekerüljön a napirendi pontról. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
teljesítményértékelését.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

116/2010.(IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a címzetes főjegyzői 
cím adományozásának, megszűnésének és visszavonásának eljárási 
szabályairól szóló 44/2001.(XII.27.) BM. rendelet szerint Fehér Lászlóné 
körjegyző, címzetes főjegyző teljesítményértékelése alapján a tartósan 
kiemelkedő szakmai munkavégzését fenntartja.     

 
        Határidő: folyamatos 
        Felelős: polgármester  
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy az 52/2010. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint az 
iskolában 3 fő pedagógus álláshely megszűnéséről döntött a képviselő-testület, de 
ténylegesen csak 2 fő álláshely szűnt meg, melyhez kapcsolódó felmentési idő felére 
és a végkielégítés teljes összegére és annak járulékaira állami támogatást igényelhet 
az önkormányzat.  
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

117/2010.(IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 
és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséről, döntési 
rendszeréről, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 
4/2010. (I.26.) ÖM rendelet 4.§.(1) bekezdése alapján az alábbiak szerint 
dönt. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményeinek a 2010. évi 
létszámváltozását az 1/2010. (II.16.) és a 16/2010.(IX.14.) rendeletek alapján 
a Melléklet tartalmazza. 
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
létszáma 2010. január 1. napjától növekszik 1 fő nem pedagógus álláshellyel, 
amely az intézmény által kifizetendő rehabilitációs hozzájárulás kiváltása miatt 
foglalkoztatásra kerülő dolgozó álláshelye. A 2010. március 1-jétől tervezett 
létszámcsökkentéssel 3 fő pedagógus álláshely került megszüntetésre. 
A Polgármesteri Hivatal létszáma 2010. január 1. napjától 2 fővel növekszik, 
mely az intézmény által kifizetendő rehabilitációs hozzájárulás kiváltása miatt 
foglalkoztatott dolgozók álláshelye. 
A létszámcsökkentéssel érintett 3 fő álláshelyből 2 fő álláshely ténylegesen 
megszüntetésre került 2010.06.30-án a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda 
és Logopédiai Szakszolgálat székhely intézményénél (a Bélapátfalvai 
Általános Iskolánál) általános iskolai tanár és gyógypedagógus álláshelyeken.  
A 2010.09.13-i létszámnövekedésre ugyanezen intézménynél azért került sor, 
mert a 3. álláshely megszüntetése a 2010. évben nem valósul meg. 
Az önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények 
közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének 
felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel együttjáró 
létszámcsökkentésről. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat fenntartói körén belül – helyi önkormányzat 
költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalnál – ezeken az 
álláshelyeken foglalkoztatottak foglalkoztatására a meglévő üres 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 (3. melléklet) 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Humán-Org Kft. kérelmét és elmondja, hogy 
ezt a Bélkő Nonprofit Kft.-nek kellene benyújtani és a Támogatási és Befektetési 
Szabályzat szerint a taggyűlésnek döntést hozni.   
 
Barta Péter képviselő:  
Ferencz Péter polgármester úr megbízásából részt vett a Bélapátfalvi Cementgyár 
Horgász Egyesület horgászversenyén. Elmondja, hogy az Egyesület köszöni az 
önkormányzat támogatását és kéri, hogy a tó melletti horgászház közelében lévő 
nyárfák kivágását engedélyezze, ugyanis azok veszélyeztetik az épületet. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy azok a fák, amik az önkormányzati területén vannak, arra adhat 
kivágási engedélyt a jegyző.  
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy Bognár Ignác bélapátfalvai lakos díszpolgári címet kapjon, hiszen 
sokat tett már az alkotásaival Bélapátfalváért. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy egyet értenek-e a díszpolgári cím 
adományozásával illetve annak ügyintézését megkezdjék?  
 
Vizy Pál képviselő:  
Tudomása szerint az önkormányzat díszpolgári cím adományozásáról szóló 
rendelete még nem készült el, ami alapján ezt el lehet kezdeni. 
 
Barta Péter képviselő:  
Visszavonja a díszpolgári cím adományozásáról szóló javaslatát.   
 
Schillinger Györgyné képviselő:  
Korábban már kérte, hogy a tűzoltók 1 havi vagy annál kevesebb fizetést kapjanak 
jutalomként az árvíz-illetve a belvíz idején végzett munkájukért, amit továbbra is fenn 
tart.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A tűzoltók 1 havi fizetése 1,5 millió Ft összeget jelent. Megpróbálja, hogy egy félhavi 
fizetést a saját bevételek illetve bérmegtakarítások terhére ki lehessen fizetni. Az 
önkormányzat eddig is és továbbra is segítséget nyújt a tűzoltóknak. 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági 
ügyeket tárgyal. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


