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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 

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 
módosítása     

2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I-
III. negyedévi gazdálkodásáról  

3. Az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodása    
4. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet 
5. A magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet   
6. Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) 
rendelet módosítása    

7. Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
rendelet  

8. Étkezési térítési díjakról szóló rendelet  
9. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési koncepciója       
10. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése      
11. Az önkormányzat képviselő-testületének 2011. évi munkaterve   
12. Bérleti szerződés a Jövőért Szociális, Gyermek-, és Ifjúságvédő 

Alapítvánnyal    
13. Önkormányzati intézmények Alapító Okiratának módosítása  

- Költségvetési szervek közötti létszámváltozás  
- Munkamegosztási megállapodás  

14. Műszaki ellenőrzésre megbízási szerződéskötés   
15. Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás felmondása 

Egerbocs Község Önkormányzatával  
16. Fejlesztőpedagógus közös foglalkoztatására kötött Társulási Megállapodás 

felmondása Szilvásvárad Község Önkormányzatával  
17. Szaktanári ellátottság biztosításáról szóló megállapodás  
18. Szakorvosi ellátási szerződés  
19. Fogorvosi ellátásról szóló szerződés módosítása  
20. Óvoda zárva tartása  
21. Közterületen történő szeszesital fogyasztásáról szóló rendelet 
22. A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről  
23. Törvényességi észrevétel  
24. GAMESZ vezetői pályázat  
25. Iskola villamos rendszerének korszerűsítése közbeszerzési eljárása  
26. Egyéb ügyek indítványok  

- Beépítési kötelezettség meghosszabbítása 
- Gyár úti önkormányzati lakás gázellátása  
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Határozat száma Határozat tárgya 

159/2010.(XII.13.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról 

160/2010.(XII.13.) Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési koncepciója 
161/2010.(XII.13.) Az Állami Számvevőszék ellenőrzése 
162/2010.(XII.13.) Az önkormányzat képviselő-testületének 2011. évi munkaterve 
163/2010.(XII.13.) Bérleti szerződés a Jövőért Szociális, Gyermek-, és Ifjúságvédő Alapítvánnyal 
164/2010.(XII.13.) Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
165/2010.(XII.13.) Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
166/2010.(XII.13.) Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 
167/2010.(XII.13.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 
168/2010.(XII.13.) Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Alapító Okiratának módosítása 
169/2010.(XII.13.) Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását 
170/2010.(XII.13.) Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
171/2010.(XII.13.) Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 
172/2010.(XII.13.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 
173/2010.(XII.13.) Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Alapító Okiratának módosítása 
174/2010.(XII.13.) Költségvetési szervek közötti létszámváltozás 
175/2010.(XII.13.) Munkamegosztási megállapodás 
176/2010.(XII.13.) Műszaki ellenőrzésre megbízási szerződéskötés 
177/2010.(XII.13.) Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás felmondása Egerbocs 

Község Önkormányzatával 
178/2010.(XII.13.) Fejlesztőpedagógus közös foglalkoztatására kötött Társulási Megállapodás 

felmondása Szilvásvárad Község Önkormányzatával 
179/2010.(XII.13.) Szaktanári ellátottság biztosításáról szóló megállapodás  
180/2010.(XII.13.) Szakorvosi ellátási szerződés 
181/2010.(XII.13.) DENT-ORAL Fogászati Szájsebészeti és Fogszabályozási Bt. kötött szerződés 

módosítása 
182/2010.(XII.13.) Óvoda zárva tartása 
183/2010.(XII.13.) A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 
184/2010.(XII.13.) A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele 
185/2010.(XII.13.) A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele 
186/2010.(XII.13.) GAMESZ vezetői pályázat 
187/2010.(XII.13.) Iskola villamos rendszerének korszerűsítése közbeszerzési eljárása 
188/2010.(XII.13.) Beépítési kötelezettség meghosszabbítása 
189/2010.(XII.13.) Gyár úti önkormányzati lakás gázellátása 

 
Rendelet száma Rendelet tárgya 

19/2010.(XII.14.) Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
rendelet 

20/2010.(XII.14.) Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 

21/2010.(XII.14.) Az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodása 
22/2010.(XII.14.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet 
23/2010.(XII.14.) A magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet 
24/2010.(XII.14.) Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) rendelet 
módosítása 

25/2010.(XII.14.) Étkezési térítési díjakról szóló rendelet 
26/2010.(XII.14.) Közterületen történő szeszesital fogyasztásáról szóló rendelet 

 

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

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

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány Béla  
   és Csűrös Zoltán testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Vizy Pál testületi tag 
 
         

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető  
        Iparos Józsefné pénzügyi előadó 
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Hudák József ÉRV ZRt. képviselője 

Boros Béla ÉHG Zrt. elnök-igazgató  
Mikó Béla könyvvizsgáló  
Firkó János iskolaigazgató 
Zay Oszkárné óvodavezető  
Mezőné Kelemen Erzsébet mb. GAMESZ vezető  
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató  

 
         

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, illetve a meghívott vendégeket    
Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes és az 
ülést megnyitja.  
Javasolja, hogy a 7. napirend legyen az első és a többi az alábbi sorrendben kerüljön 
megtárgyalásra: 
 

Napirend 
 
 

1. Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
rendelet  

2. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása     

3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I-
III. negyedévi gazdálkodásáról  

4. Az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodása    
5. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet 
6. A magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet   
7. Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) 
rendelet módosítása    

8. Étkezési térítési díjakról szóló rendelet  
9. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési koncepciója       
10. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése      
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11. Az önkormányzat képviselő-testületének 2011. évi munkaterve   
12. Bérleti szerződés a Jövőért Szociális, Gyermek-, és Ifjúságvédő 

Alapítvánnyal    
13. Önkormányzati intézmények Alapító Okiratának módosítása  

- Költségvetési szervek közötti létszámváltozás  
- Munkamegosztási megállapodás  

14. Műszaki ellenőrzésre megbízási szerződéskötés   
15. Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás felmondása 

Egerbocs Község Önkormányzatával  
16. Fejlesztőpedagógus közös foglalkoztatására kötött Társulási Megállapodás 

felmondása Szilvásvárad Község Önkormányzatával  
17. Szaktanári ellátottság biztosításáról szóló megállapodás  
18. Szakorvosi ellátási szerződés  
19. Fogorvosi ellátásról szóló szerződés módosítása  
20. Óvoda zárva tartása  
21. Közterületen történő szeszesital fogyasztásáról szóló rendelet 
22. A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről  
23. Törvényességi észrevétel  
24. GAMESZ vezetői pályázat  
25. Iskola villamos rendszerének korszerűsítése közbeszerzési eljárása  
26. Egyéb ügyek indítványok  

- Beépítési kötelezettség meghosszabbítása 
- Gyár úti önkormányzati lakás gázellátása  

 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
rendelet  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az Ügyrendi Bizottság valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló rendelet-
tervezetet és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő 
díjról szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő 
díjról szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
Kéri az ÉRV képviselőjét, hogy a bizottsági ülésen elhangzott tájékoztatóját a 
képviselő-testület tagjaival is ismertesse.  
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Hudák József ÉRV ZRt. képviselője:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a 2010. évben végzett tevékenységet és 
elmondja, hogy a szennyvíztelep kapacitás kihasználtsága alacsony, napi 450 m3 
szennyvizet tisztítanak meg, pedig a rendszer 1300 m3/nap mennyiségű szennyvizet 
képes megtisztítani. Gyakori karbantartási, illetve mosatási munkákat végeztek. Az 
Érv Zrt. a 30 Ft/m3 használati díj költségét a szivattyú felújítására fordította, valamint 
ennek a terhére tervet készítettek egy iszapsűrítő megépítésére. A szennyvíztisztító 
telep technológiájának javítására levegőztető rendszer kialakítására került sor. 
Folyamatban van az iszapcentrifuga felújítása is. Kéri az előterjesztésben szereplő 
díjjavaslat elfogadását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ha növekedne a szennyvíz mennyisége, akkor a költségek csökkennének? 
 
Hudák József ÉRV ZRt. képviselője: 
Igen, mert akkor a költség többfelé osztódik, ha több portaszámról érkezik a 
szennyvíz. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a szennyvízvezetékek milyen állapotban vannak? 
 
Hudák József ÉRV ZRt. képviselője: 
Az elmúlt időszakban nagy mennyiségű idegenvíz került a rendszerbe az esőzések 
miatt és több helyen is kellett javításokat elvégezni. 
 
Barta Péter képviselő:  
A bizottsági ülésen szó volt arról, hogy az önkormányzat saját üzemeltetésben 
végezze a szennyvíztisztítást. Kéri, hogy vizsgálja meg az önkormányzat a Makláron 
és Nagytályán üzemelő szennyvíztisztítótelep működését. Javasolja az ÉRV ZRt-vel 
kötött szerződés felülvizsgálatát, illetve az abban levő felmondási idő csökkentését.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló rendelet-tervezetről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 19/2010. (XII.14.) önkormányzati rendeletet az 
önkormányzati tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjról. 
(1. melléklet) 
 
II. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása     
 
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. 
 
Csűrös Zoltán 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.  
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Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat és intézményei 2010. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosítás vizsgálatát és elmondja, hogy a bevételek 
és kiadások megalapozottak, a módosított költségvetés egyensúlya biztosított. A 
mellékletek összhangban vannak a számviteli adatokkal, megfelelnek a jogszabályok 
által előírt követelményeknek.     
 
Ferencz Péter polgármester:  
A 2010. évi költségvetés főösszegei az elnyert pályázatok miatt emelkedtek meg és 
emiatt szükséges a rendelet módosítása.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
20/2010. (XII.14.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetés módosításáról a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. 
(2. melléklet) 
 
III. Napirend 
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I-
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a helyi adók teljesítése jó arányban van az I-III. negyedév 
tekintetében. A hátralékkal rendelkező vállalkozások számlája folyamatos 
inkasszálás alatt áll, illetve a bérleti díjak befizetése is rendszeres, de ezzel 
ellentétben növekedtek a fűtési, illetve világítási költségek.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

159/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel 
együtt.  
        Határidő: 2010. december 13. 
        Felelős: polgármester 
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IV. Napirend 
Az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodása 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása az 
önkormányzat folyamatos gazdálkodásához szükséges és addig érvényes, amíg a 
képviselő-testület el nem fogadja a 2011. évi költségvetésről szóló rendeletet.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2011. évi átmeneti 
gazdálkodását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendeletet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2011. évi 
átmeneti gazdálkodásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
21/2010. (XII.14.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2011. évi átmeneti 
gazdálkodásáról.  
(3. melléklet) 
 
V. Napirend 
A helyi iparűzési adóról szóló rendelet 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az Ügyrendi, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a helyi iparűzési 
adóról szóló rendeletet és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a helyi iparűzési adóról szóló rendeletet és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a helyi iparűzési adóról szóló rendeletet és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Barta Péter képviselő:  
Az ideiglenes vásározóknak csak a helypénzt kell megfizetniük, mivel a korábbi 
rendeletben elfogadott 1000 Ft/nap iparűzési adó mértéke hatálytalanná válik. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testület az elmúlt időszakban többször módosította a 16/2003. (VII.07.) a 
vásárról és piacról szóló rendeletet a díj mértékének meghatározása miatt. Törekedni 
kell arra, hogy Bélapátfalván legyen piac és vásár, mert a lakosság igényt tart rá.  
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Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi iparűzési adóról szóló 
rendeletről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
22/2010. (XII.14.) önkormányzati rendeletet a helyi iparűzési adóról.  
(4. melléklet) 
 
VI. Napirend 
A magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az Ügyrendi, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a magánszemély 
kommunális adójáról szóló rendeletet és kéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a magánszemély kommunális adójáról szóló rendeletet és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a magánszemély kommunális adójáról szóló rendeletet és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat a magánszemély kommunális adóját a 2010. évi díjhoz képest 700 
Ft-tal kívánja növelni. Elmondja, hogy a kommunális adó díjának emelkedése és a 
szemétszállítási díj összege nem fedezi a szolgáltatónak fizetendő díjat. Ezt a 
különbözetet az önkormányzat fizeti meg az ÉHG ZRt-nek. 
 
Kary József alpolgármester:  
A különbözet megfizetése mellett az önkormányzat adómentességet nyújt az 
önkéntes tűzoltóknak, illetve adókedvezményt állapít meg nyugdíjasnak a 3. § 
alapján.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester kiment a tanácskozó teremből. A 
létszám 5 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a magánszemély kommunális 
adójáról szóló rendeletről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
23/2010. (XII.14.) önkormányzati rendeletet a magánszemély kommunális adójáról. 
(5. melléklet) 
 
VII. Napirend 
Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) 
rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester visszajött a tanácskozó terembe. A 
létszám 6 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ingatlantulajdonosoknál keletkező 
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) rendelet módosítását és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Boros Béla ÉHG ZRt. elnök-igazgató: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a 2011. évi szemétszállítási díj az 
infláció mértékével emelkedett 5,7 %-kal. Elmondja, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye több településén ugyanilyen összegű díjtételeket állapítottak meg.    
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az elhasználódott kukák cseréjét továbbra is lehet igényelni a GAMESZ-ban, amik 
folyamatosan, utcánként kerülnek kiosztásra. Az önkormányzat a szolgáltató felé 
portaszámok szerint fizeti meg a szemétszállítási díjat és javasolja a számok 
felülvizsgálatát.  
 
Barta Péter képviselő:  
Tudomása szerint a közszolgáltatói szerződés tartalmazza az évente 2 alkalommal 
történő ingyenes lomtalanítást. Úgy gondolja, hogy 2010. évben csak egyszer, ősszel 
volt lomtalanítás. 
 
Boros Béla ÉHG ZRt. elnök-igazgató:  
Igen a szerződés tartalmazza a 2 lomtalanítást egy évben. Az önkormányzatnak kell 
jelezni, hogy mikor kívánják a lomtalanítási akciót lebonyolítatni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ingatlantulajdonosoknál 
keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
24/2010. (XII.14.) önkormányzati rendeletet az ingatlantulajdonosoknál keletkező 
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.21.) rendelet módosításáról. 
(6. melléklet) 
 
VIII. Napirend 
Étkezési térítési díjakról szóló rendelet 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az Ügyrendi, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az étkezési térítési 
díjakról szóló rendeletet és kéri a bizottságok tagjait, hogy tájékoztassák a képviselő-
testület tagjait.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az étkezési térítési díjakról szóló rendeletet és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az étkezési térítési díjakról szóló rendeletet és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az önkormányzat minden rendeletét felül kell vizsgálni, mert az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM 
rendelettel megalkotta a jogszabályok szerkesztésének szabályait, mely 2010. 
március 1. napjától hatályos. Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet díjemelést 
nem tartalmaz, csak formai szempontból történt módosítás. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az étkezési térítési díjakról szóló 
rendeletről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
25/2010. (XII.14.) önkormányzati rendeletet az étkezési térítési díjakról. 
(7. melléklet) 
 
IX. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési koncepciója 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési 
koncepcióját és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési 
koncepcióját és az alábbi javaslatokkal fogadja el: 

- A Sport épületének felújítása  
- Sport akadémia létrehozása  
- Felzárkóztató intézmény létrehozása a kisebbségnek  
- II. sz. fogorvosi körzetben fogorvosi szék beszerzése  
- Kistérségi szintű nappali ellátás és szociális étkeztetés 
- Könyvtári és közművelődési pályázatokon való részvétel  
- Lakossági közműfejlesztés  

 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési 
koncepcióját és az alábbi javaslatokkal fogadja el:  

- Tűzoltóságnál beszerelt tűzjelző rendszer kihasználtságának 
növelése  

- Bajcsy Zs. és Móricz Zs. utcákban lévő telekkiosztás felülvizsgálata 
- Civil szervezetek támogatása (elsősorban azokat a szervezeteket 

támogassa az önkormányzat, amelyek a település fejlődését 
szolgálják) 

- Fejlesztésekhez, beruházásokhoz tervek elkészítése (Vörösmarty 
utca csapadékvíz elvezetése, Gyár utca felújítása, település központ 
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felújítása, Apátság és tó környékén illemhely kialakítása, település 
vízelvezető rendszer felülvizsgálata) 

- Kondi Klub működésének felülvizsgálata, áthelyezése 
- Polgármesteri Hivatal áthelyezése a volt kántoriskola helyére  
- Információs szolgálat fejlesztése (lap, újság megjelentetése, TV3 

működtetése) 
Kérdezi, hogy a GAMESZ-ban lévő 1 fő rendezvényszervező alkalmazása miért 
indokolt? 
 
Mikó Béla könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési koncepciója az előírásnak 
megfelelő, elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az 1 fő rendezvényszervezőt a sport- és kulturális rendezvények megszervezésére, 
illetve a sporttelep kihasználtságának a növelésére alkalmazná a GAMESZ. A 
településen a sport élet fellendítése a cél, ezáltal a bérleti díjakból származó bevétel 
növelése, hogy a GAMESZ az új alkalmazott bérét fedezni tudja.    
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Egyet ért a polgármester javaslatával és támogatja a rendezvényszervező 
alkalmazását. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Azoknál a vállalkozásoknál a tűzjelző rendszerre történő rákötés kötelező, ahol nincs 
24 órás szolgálat. A Tűzoltóságnál lévő berendezés vagyonvédelmi riasztásokat is 
tud fogadni. Ez a szolgáltatás bevételt jelenthetne a Tűzoltóságnak, de ehhez a 
partnerek körének a bővítése szükséges, amihez már készültek szórólapok a 
rendszer megismertetésére. A Tűzoltóság létszámának bővítésére van szükség, az 
első körben 1 fő tűzoltóval, illetve 1 fő adminisztratív dolgozóval. A tűzoltóság már 
vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely megnövekedett feladatokkal jár és 
rendszeres számlázással valósul meg. A létszámbővítés második körében 4 fő 
tűzoltó alkalmazását javasolja a kistérség lakosai közül, akiknek a bérköltségeit a 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása biztosítaná.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a település fenntartását kell előtérbe helyezni így a csapadékvíz 
elvezetését, illetve az utak felújítását tartja a legfontosabbnak. Javasolja egy 
útszakasz kialakítását, hogy a Mártírok utca felől a Bajcsy Z. utcát is meg lehessen 
közelíteni. Tudomása szerint az önkormányzat és intézményeinek 2011. évi 
költségvetési koncepciójának elfogadási határideje 2010. december 15., így nem 
lehet ezt a napirendet két fordulóban megtárgyalni. A képviselő-testület két 
alkalommal tartott informális ülést, de a tárgyalásokat nem sikerült befejezni. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2011. évi 
költségvetését két fordulóban tárgyalja meg. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint az informális ülésen a fejlesztési célokat meghatározta minden 
képviselő, és úgy gondolja, hogy csak a rangsort kell felállítani.  
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Kary József alpolgármester:  
A jogszabályok változnak, az önkormányzat a kötelezően vállalt feladatok mellett az 
önként vállalt feladatokat is megpróbálja megvalósítani.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 
szóló rendelet felülvizsgálatát és kéri, hogy a következő testületi ülés napirendjei 
között szerepeljen. Véleménye szerint előtérbe került a bizottsági munka és kéri, 
hogy a tiszteletdíj más összetételben kerüljön meghatározásra. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Törvény szerint lehetőség van alacsonyabb összegű alapdíjhoz bizottsági pótdíj 
meghatározására. A rendeletet a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásával egy 
időben lehet módosítani. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2011. évi költségvetési koncepciójáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

160/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetési koncepciót - a fenti kiegészítésekkel együtt - tájékoztatásul és a 
további tervező munka alapjául elfogadta a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. 
 
       Határidő: 2010. február 15. 
       Felelős: polgármester 

 

X. Napirend 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzése 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Állami Számvevőszék ellenőrzését 
és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Állami Számvevőszék ellenőrzését és elfogadásra javasolja 
a képviselő-testület tagjainak.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az Állami Számvevőszék a 2006-2010 közötti hazai pályázatokat ellenőrizte. A 
jelentésből kiderül, hogy nincs kifogás, de a koncepciók, programok, szabályzatok 
nem lettek minden évben felülvizsgálva, így ezeket a feladatokat az intézkedési terv 
tartalmazza.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Állami Számvevőszék 
ellenőrzéséről.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

161/2010.(XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Állami Számvevőszék által végzett Bélapátfalva Város 
Önkormányzata fejlesztési célú támogatási rendszerének ellenőrzésében 
foglaltakat és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készített 
Intézkedési tervet. 

 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
XI. Napirend 
Az önkormányzat képviselő-testületének 2011. évi munkaterve 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta az önkormányzat képviselő-testületének 2011. évi munkatervét és 
kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat képviselő-testületének 2011. évi munkatervét 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak azzal a kiegészítéssel, hogy a 
képviselő-testület alkossa meg a díszpolgári címről szóló rendeletet. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat képviselő-testületének 2011. évi munkatervét 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja a szabályzatok, rendeletek felülvizsgálatát is szerepeltetni a munkatervben. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat képviselő-
testületének 2011. évi munkatervéről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

162/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. 
évi munkatervét az alábbi módosításokkal: 
- a 2011. április 18. napján tartandó képviselő-testületi ülés kiegészül a 4. 

napirendi ponttal az alábbiak szerint:  
4. Tájékoztatás az Önkormányzat rendeleteiről és szabályzatairól  

 Előadó: Ferencz Péter polgármester  
Előkészítő: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
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- a 2011. június 27. napján tartandó képviselő-testületi ülés kiegészül a 6. 
napirendi ponttal az alábbiak szerint:  
6. Díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet  

Előadó: Ferencz Péter polgármester 
Előkészítő: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalja: 5-6. napirendi pontokat.  

(8. melléklet). 
 
        Határidő: folyamatos 
              2011. december 31. 

Felelős: polgármester  
XII. Napirend 
Bérleti szerződés a Jövőért Szociális, Gyermek-, és Ifjúságvédő Alapítvánnyal 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Jövőért Szociális, Gyermek-, és 
Ifjúságvédő Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződést és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Jövőért Szociális, Gyermek-, és Ifjúságvédő Alapítvánnyal 
kötendő bérleti szerződést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bérleti szerződésről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

163/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja (Bélapátfalva IV. Béla út 
29.) 35 m2 alapterületű helyiségét bérbe adja a „JÖVŐÉRT” Szociális, 
Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány (3300 Eger Deák Ferenc út 19.) részére 
48 órában, 2 500 Ft/óra díj ellenében.  
A bérleti jogviszony időtartama: 2010. december 15. – 2012. június 30. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
aláírására.  

 
        Határidő: 2010. december 14. 
        Felelős: polgármester  
 
XIII. Napirend 
Önkormányzati intézmények Alapító Okiratának módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati intézmények Alapító 
Okiratának módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati intézmények Alapító Okiratának módosítását 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati intézmények 
Alapító Okiratának módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el:  
 

164/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületei határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2003. (II.03.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 
1. Az 5.2. pont kiegészül az alábbiakkal: 

(2010. január 1-jétől 
Szakfeladat száma, neve) 
„910123 Könyvtári szolgáltatások” 

2. A 6. pont az alábbiak szerint módosul: 
 „6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

3. A 10. pont az alábbiak szerint módosul: 
„10. A költségvetési szerv típusa gazdálkodási jogkör alapján: 

 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2010. december 14-én lép 
hatályba. 

 
Határidő: 2010. december 14. 
Felelős: polgármester 

 
165/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületei határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 143/2003. (VIII.21.) sz. 

határozatával elfogadott Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 
1. A 7.1 pont az alábbiakkal egészül ki: 

(2009. január 1-jétől 
Szakfeladat száma, neve 
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése) 

� „testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő, 

� a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek oktatása” 

2. A 7.2 pont az alábbiakkal egészül ki:  
(2010. január 1-jétől 
Szakfeladat száma, neve) 



 17 

„682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 
(851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása) 

� „testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő, 

� a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek oktatása” 

3. A 8. pont a hatályát veszti. 
4. A 9. pont a hatályát veszti. 
5. A 13.pont az alábbiak szerint módosul: 

„13. Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat.” 
6. A 15. pont az alábbiak szerint módosul: 

„15. A költségvetési szerv típusa gazdálkodási jogkör alapján: 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2010. december 14-én lép 
hatályba. 

 
Határidő: 2010. december 14. 
Felelős: polgármester 

 
166/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületei határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2008. (IV.28.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 
1.  A 6.2. pont az alábbiakkal egészül ki: 

(2010. január 1-jétől 
Szakfeladat száma, neve) 
„841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” 

2. A 7. pont az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

3.  A 11. pont az alábbiak szerint módosul: 
„11. A költségvetési szerv típusa gazdálkodási jogkör alapján: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 
Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2010. december 14-én lép 
hatályba. 
 

Határidő: 2010. december 14. 
Felelős: polgármester 

 

167/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületei határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2004. (IV.26.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 
1. A 10. pont az alábbiak szerint módosul: 

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
2.  A 14 .pont az alábbiak szerint módosul: 
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„14. A költségvetési szerv típusa gazdálkodási jogkör alapján: 
önállóan működő költségvetési szerv” 

Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2010. december 14-én lép 
hatályba. 

Határidő: 2010. december 14. 
Felelős: polgármester 

 
168/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületei határozat 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2008. (VII.28.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Alapító Okiratának 
módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 
1. A 9. pont az alábbiak szerint módosul: 

„Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat.” 
2. A 11.pont az alábbiak szerint módosul: 

„11. A költségvetési szerv típusa gazdálkodási jogkör alapján: 
önállóan működő költségvetési szerv” 

Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2010. december 14-én lép 
hatályba. 

Határidő: 2010. december 14. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 
gazdálkodással összefüggő jogosultságainak megváltoztatását, valamint a 
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervvé való 
átalakítását.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati intézmények Alapító 
Okiratának módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati intézmények Alapító Okiratának módosítását 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati intézmények 
Alapító Okiratának módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el:  
 

169/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületei határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2003. (II.03.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 
1. A 13. pont kiegészül az alábbiakkal: 
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(13. A Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési 
szerv:) 

• Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
• Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
• Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár” 

2. A 14. pont az alábbiak szerint módosul: 
„14. Az önállóan működő költségvetési szervek meghatározott szellemi és fizikai 
(technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül különösen: pénzügyi-gazdasági 
feladatait) a Polgármesteri Hivatal Munkamegosztási megállapodás alapján látja 
el.  

Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. január 1-jén lép hatályba. 
 

Határidő: 2011. január 1. 
Felelős: polgármester 
 

170/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületei határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 143/2003. (VIII.21.) sz. 
határozatával elfogadott Körzeti Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 
1. A 15. pont az alábbiak szerint módosul: 

„15. A költségvetési szerv típusa gazdálkodási jogkör alapján: 
önállóan működő költségvetési szerv” 

2. A 26. ponttal egészül ki: 
„26. Az irányító szerv a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalt 3346 
Bélapátfalva, IV. Béla u.1., mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervet jelölte ki az önállóan működő költségvetési szerv meghatározott szellemi 
és fizikai (technikai) támogató tevékenységei (ezen belül különösen: pénzügyi-
gazdasági feladatai) ellátására Munkamegosztási megállapodás alapján.” 

Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. január 1-jén lép hatályba. 
 
Határidő: 2011. január 1. 
Felelős: polgármester 
 

171/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületei határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2008. (IV.28.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 
 
1.A 11. pont az alábbiak szerint módosul: 

„11. A költségvetési szerv típusa gazdálkodási jogkör alapján: 
önállóan működő költségvetési szerv” 

2. A 14. pont hatályát veszti. 
3. A 15. pont hatályát veszti. 
4. Kiegészül a 17. ponttal: 

„17. Az irányító szerv a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalt 3346 
Bélapátfalva, IV. Béla u.1.,  mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervet jelölte ki az önállóan működő költségvetési szerv meghatározott 
szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységei (ezen belül különösen: 
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pénzügyi-gazdasági feladatai) ellátására Munkamegosztási megállapodás 
alapján.” 

Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. január 1-jén lép hatályba. 
 

Határidő: 2011. január 1. 
Felelős: polgármester 

 

172/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületei határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2004. (IV.26.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 
1. A 17 pont az alábbiak szerint módosul: 

„17. Az irányító szerv a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalt 3346 
Bélapátfalva, IV. Béla u.1.,  mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervet jelölte ki az önállóan működő költségvetési szerv meghatározott 
szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységei (ezen belül különösen: 
pénzügyi-gazdasági feladatai) ellátására Munkamegosztási megállapodás 
alapján.” 

Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. január 1-jén lép hatályba. 
 

Határidő: 2011. január 1. 
Felelős: polgármester 
 

173/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületei határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2008. (VII.28.) sz. 
határozatával elfogadott Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Alapító Okiratának 
módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és elfogadja: 
3. A 17 pont az alábbiak szerint módosul: 

„17. Az irányító szerv a Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatalt 3346 
Bélapátfalva, IV. Béla u.1.,  mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervet jelölte ki az önállóan működő költségvetési szerv meghatározott 
szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységei (ezen belül különösen: 
pénzügyi-gazdasági feladatai) ellátására Munkamegosztási megállapodás 
alapján.” 

Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. január 1-jén lép hatályba. 
 

Határidő: 2011. január 1. 
Felelős: polgármester 

 

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei 
gazdálkodásával kapcsolatos változtatásai miatt létszámváltozásra van szükség. A 
két intézmény  pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, így az 
intézményeknél a létszám 1-1 fővel csökken a Polgármesteri Hivatalnál 2 fővel 
növekszik.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a költségvetési szervek közötti 
létszámváltozást és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a költségvetési szervek közötti létszámváltozást és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a költségvetési szervek 
létszámváltozásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

174/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy 2011. január 1. napától a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat, valamint a Bélapátfalva Gazdasági 
Műszaki Ellátó Szervezet létszáma 1-1 fővel csökken, miközben Bélapátfalva 
Város Polgármesteri Hivatal létszáma 2 fővel növekszik. 

 
        Határidő: 2011. január 1. 
        Felelős: polgármester  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a munkamegosztási megállapodást, amely két 
intézmény – a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek – 
között kötendő.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a munkamegosztási 
megállapodásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

175/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
„Munkamegosztási megállapodás” megkötését Bélapátfalva Város 
Polgármesteri Hivatal és az alábbi önállóan működő költségvetési szervek 
között: 

- Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja 
- Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 

Szakszolgálat  
- Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet  
- Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 

(9. melléklet) 
 
        Határidő: 2010. december 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
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XIV. Napirend 
Műszaki ellenőrzésre megbízási szerződéskötés 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a műszaki ellenőrzésre kötendő 
megbízási szerződést és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a műszaki ellenőrzésre kötendő megbízási szerződést és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megbízási szerződés kötéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

176/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a „Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése” című beruházás 
kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőrzésre Dudás Józseffel (3300 Eger, 
Kárpát u. 23.) 180 000 Ft+ Áfa összegben megbízási szerződést köt.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására.  

 
        Határidő: 2010. december 15. 
        Felelős: polgármester  
 
XV. Napirend 
Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás felmondása Egerbocs 
Község Önkormányzatával 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az Egerbocs Község 
Önkormányzatával kötött Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás 
felmondását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Egerbocs Község Önkormányzatával kötött Közoktatási 
Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás felmondását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Társulás felmondásáról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

177/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a közoktatási intézményfenntartó mikro-térségi társulási 
megállapodást Egerbocs Község Önkormányzatával 2011. szeptember 1. 
napjával felmondja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására. 

 Határidő: 2010. december 31. 
 Felelős: polgármester 
  
XVI. Napirend 
Fejlesztőpedagógus közös foglalkoztatására kötött Társulási Megállapodás 
felmondása Szilvásvárad Község Önkormányzatával 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Szilvásvárad Község 
Önkormányzatával fejlesztőpedagógus közös foglalkoztatására kötött Társulási 
Megállapodás felmondását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Szilvásvárad Község Önkormányzatával fejlesztőpedagógus 
közös foglalkoztatására kötött Társulási Megállapodás felmondását és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 

Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Társulási Megállapodás 
felmondásáról. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

178/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szilvásvárad Község 
Önkormányzattal kötött fejlesztő pedagógus közös foglalkoztatására létrejött 
Társulási Megállapodást 2010. augusztus 31. napjával felmondja.  

 

        Határidő: 2010. december 13. 
        Felelős: polgármester 
 

XVII. Napirend 
Szaktanári ellátottság biztosításáról szóló megállapodás 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a szaktanári ellátottság 
biztosításáról szóló megállapodást és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  



 24 

Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szaktanári ellátottság biztosításáról szóló megállapodást és 
elmondja, hogy a csökkenő gyermeklétszám miatt és a jobb órakihasználtság 
érdekében szükséges és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szaktanári ellátottság 
biztosításáról szóló megállapodásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

179/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Szilvásvárad Község Önkormányzatával kötendő megállapodást 2 
fő közalkalmazott pedagógus alkalmazásával a szaktanári ellátottság 
biztosítására. 
(10. melléklet) 
       Határidő: 2010. december 15. 
       Felelős: polgármester 

XVIII. Napirend 
Szakorvosi ellátási szerződés 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a szakorvosi ellátási szerződést 
és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szakorvosi ellátási szerződést és javasolja, hogy a 
belgyógyászati szakrendelést két orvos lássa el. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Egyet ért a bizottság javaslatával.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szakorvosi ellátási szerződésről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

180/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata szerződést kössön a 
járóbeteg szakrendelések ellátására az alábbiak szerint: 

 
Belgyógyászati szakrendelés  Dr. Losonczy Kornél György 
Bőrgyógyászati szakrendelés  Dr. Szabó Gábor 
Szemészeti szakrendelés   Nagy Balyi Imre Lászlóné Dr. Regéci Mária 
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Általános csecsemő-és 
gyermekgyógyászati szakrendelés Dr. Varga György 
Ortopédiai szakrendelés   Dr. Róth Péter 
Nőgyógyászati szakrendelés  Dr. Vörös Zoltán 
Reumatológiai szakrendelés 
Neurológiai szakrendelés   Dr. Kreutz Andrea 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező szerződések aláírására. 
(11. melléklet) 

        Határidő: 2010. december 14. 
        Felelős: polgármester 
 
XIX. Napirend 
Fogorvosi ellátásról szóló szerződés módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a fogorvosi ellátásról szóló 
szerződés módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a fogorvosi ellátásról szóló szerződés módosítását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fogorvosi ellátásról szóló 
szerződés módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

181/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata és a DENT-ORAL 
Fogászati Szájsebészeti és Fogszabályozási Bt. (3300 Eger Mekcsey u. 10., 
képviselője: Dr. Gál Dénes Csaba fogszakorvos) között 2010. március 31. 
napján kötött szerződésben a telephelyet, illetve a rendelő helyiség címét 
módosítja. 

  A Bélapátfalvai II. sz. fogorvosi körzet rendelő címe: Bélapátfalva IV. Béla út 3. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás 
aláírására. 

        Határidő: 2010. december 20. 
        Felelős: polgármester  
XX. Napirend 
Óvoda zárva tartása 
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az óvoda zárva tartását és kéri 
a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az óvoda zárva tartását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak azzal a kiegészítéssel, hogy ha a szülő igényli az óvodai 
szolgáltatást, akkor biztosítani kell a gyermekfelügyeletet.  
 
Zay Oszkárné óvodavezető:  
Az önkormányzat korábban már felhívta az intézmények figyelmét a takarékos 
gazdálkodásra, de véleménye szerint, ha az óvodában 5 gyermek tartózkodik – 
például egy szombati munkanapon - akkor nem tud az intézmény takarékosan 
működni, hiszen fűteni, világítani akkor is kell.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a fűtésnél nem lehet szakaszolást végezni, hogy azokat a helyiségeket 
ne kelljen fűteni, amit nem használnak. 
 
Kary József alpolgármester:  
Véleménye szerint nem sok helyiség marad, ahol le lehet zárni a fűtést, hiszen a 
mosdót, illetve a közlekedőt is fűteni kell.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az óvoda zárva tartásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

182/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy engedélyezi a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat óvodai intézményegységének 2010. december 27 – 
2011. január 3. közötti, illetve 2011. augusztus 1 - 2011. augusztus 12. közötti 
bezárását.  

        Határidő: 2010. december 13. 
        Felelős: polgármester  
 
XXI. Napirend 
Közterületen történő szeszesital fogyasztásáról szóló rendelet 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a közterületen történő szeszesital fogyasztásáról 
szóló rendeletet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a közterületen történő szeszesital fogyasztásáról szóló 
rendeletet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. Elmondja, hogy a 
kábítószer fogyasztás nem kerülhet bele a rendeletbe, de fel kell hívni a rendőrség 
figyelmét ennek az ellenőrzésére. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közterületen történő szeszesital 
fogyasztásáról szóló rendeletről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
26/2010. (XII.14.) önkormányzati rendeletet a közterületen történő szeszesital 
fogyasztásáról. 
(12. melléklet) 
 
XXII. Napirend 
A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről szóló beszámolót és elmondja, hogy 
a 2010. második félévi adatokat tartalmazza.  
Kéri, hogy szavazzanak a beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

183/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a polgármesternek a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 
        Határidő: 2010. december 13. 
        Felelős: polgármester  
XXIII. Napirend 
Törvényességi észrevétel 
 

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal két 
törvényességi észrevételét. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az észrevételről a határozati 
javaslatok alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 

184/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal H-TOR/1617-2/2010. sz. 
észrevételében foglaltakat tudomásul veszi, ezt követően a döntéseit 
mindezek figyelembe vételével hozza.  
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A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 15/2003. (VII. 
7.) önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület módosítja. 

 
        Határidő: 2011. február 28. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 

185/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal H-TOR/1631-2/2010. sz. 
észrevételében foglaltakat tudomásul veszi, ezt követően a döntéseit 
mindezek figyelembe vételével hozza.  
A Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2006. (VII. 25.) 
önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület módosítja. 

 
        Határidő: 2011. június 30. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
XXIV. Napirend 
GAMESZ vezetői pályázat 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a GAMESZ vezetői pályázat kiírását és 
elmondja, hogy a határidők módosítását javasolja a képviselő-testület 2011. évi 
költségvetési rendelet-tervezet 2 fordulós megtárgyalása miatt. A pályázat 
benyújtásának határideje 2011. március 10. legyen, a munkakör pedig 2011. április 
1-jétől legyen betölthető. 
 
Kary József alpolgármester:  
Jogszabály szerint a próbaidő vezetői beosztásnál nem alkalmazható. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A képviselő-testület korábban már alkalmazta a Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói állás betöltésénél a próbaidőt. Ha a határidők módosulnak, akkor a 
pályázati kiírás döntése is elnapolható a jogszabályok értelmezésének pontosítása 
miatt. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Ő egyet ért a vezetői próbaidő kikötésével.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Továbbra is javasolja a próbaidő meghatározását és kéri a képviselő-testület tagjait, 
hogy szavazzanak a pályázati kiírásról úgy, hogy ha a jogszabály szerint a próbaidő 
meghatározására van lehetőség, akkor a határozati javaslat szerint dönt a képviselő-
testület.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta 
az alábbi határozatot fogadta el:  
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186/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet a Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
intézményvezetői, (magasabb vezető) igazgató munkakör betöltésére 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű, 5 évre, 4 hó próbaidő. 
A munkavégzés helye: Heves megye, 3346 Bélapátfalva IV. Béla út 72. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) igazgatói feladatainak 
ellátása, a GAMESZ költségvetésének, beszámolóinak elkészítése, bevételeinek 
beszedése, gazdálkodás, feladatainak irányítása és összehangolása, ellenőrzés, 
koordinálás. 
Feladatok különösen az alábbiak: önkormányzati vagyongazdálkodás, köztisztasági, 
városgazdálkodási, ingatlan bérbeadási, konyha üzemeltetési, zöldterület kezelési, 
közművelődési, szállítási feladatok és közcélú foglalkoztatás. 
Az igazgató felelős a Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet gazdaságos 
és eredményes működtetéséért. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek: 

- felsőfokú végzettség 
- pénzügyi, számviteli ügyintéző végzettség 
- önkormányzatnál vagy városüzemeltetési feladatokat ellátó intézménynél 

szerzett 5 éves szakmai gyakorlat 
- vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése 
- szakmai, vezetési program benyújtása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- felhasználói szintű számítógép ismeretek, 
- B kategóriás jogosítvány 
- középfokú nyelvvizsga 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő 

személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek, valamint 
személyével kapcsolatos döntés nyilvános képviselő-testületi ülésen 
kerüljön megtárgyalásra. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. április 1. 
napjától tölthető be. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. március 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferencz Péter polgármester 
nyújt személyesen (3346 Bélapátfalva IV. Béla út 1.) vagy telefonon a 36 / 554 – 302 
számon. 
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A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak Bélapátfalva Város Önkormányzat 

Polgármestere címére történő megküldésével (3346 Bélapátfalva IV. Béla 
út 1.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot …………….., valamint a munkakör megnevezését: 
Gazdasági Műszaki Ellátószervezet igazgató 

A pályázatok elbírálásának határideje: A benyújtást követő első képviselő-testületi 
ülés. 
 
A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 
A pályázati kiírás megjelenési helyei: 
www.kozigallas.gov.hu 
www.belapatfalva.hu 

Határidő: 2010. december 20. 
Felelős: polgármester 

 
XXV. Napirend 
Iskola villamos rendszerének korszerűsítése közbeszerzési eljárása 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az iskola villamos rendszerének 
korszerűsítéséről szóló közbeszerzési eljárást.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeg figyelembe vételével minden 
villamos berendezés cseréje történjen meg. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Iskola villamos rendszerének 
korszerűsítéséről szóló közbeszerzési eljárásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

187/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a „Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése” című projekt 
közbeszerzése során a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
251. § (2) bekezdése alapján meghívásos közbeszerzési eljárást alkalmaz.  
Bélapátfalva Város Önkormányzata az írásbeli ajánlattételi felhívást az alábbi 
építési vállalkozásoknak küldi meg: 
 

- Borosvill Villanyszerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – 3349 
Nagyvisnyó Béke út 6. 

- Primervill Villamosipari Kft. – 3300 Eger Pásztorvölgy út 4. 
- Simox Villanyszerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – 3349 

Nagyvisnyó Alkotmány u. 36. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívás 
elkészíttetésére, ellenjegyzésére, és a vállalkozásoknak történő 
megküldésére, az eljárás során a Bíráló Bizottság összehívására. 

 
Határidő: 2010. december 15. 

        Felelős: polgármester 
XXVI. Napirend 
Egyéb ügyek indítványok  

- Beépítési kötelezettség meghosszabbítása 
- Gyár úti önkormányzati lakás gázellátása 

 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a beépítési kötelezettség 
meghosszabbítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a beépítési kötelezettség meghosszabbítását és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

188/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2004. augusztus 13. napján kelt Bélapátfalva, Móricz Zsigmond u. 705/57 
hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének 5. pontjában szereplő 2 éves 
beépítési kötelezettséget további 2 évvel meghosszabbítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beépítési kötelezettség 
meghosszabbítására.  

        Határidő: 2010. december 13. 
        Felelős: polgármester 
 
Mezőné Kelemen Erzsébet mb. GAMESZ vezető:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva, Gyár u. 5. sz. alatti lakások 
gázbekötésről szóló előterjesztést és elmondja, hogy a két lakás gázellátásának 
megvalósítása javasolt, hiszen ez az egyszerűbb, gyorsabb és költséghatékonyabb.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Gyár u. 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek bérleti díj tartozásuk 
van, ezért megállapodást kell kötni a kintlévőségek rendezésére. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a megállapodásban milyen kikötéseket alkalmaz az önkormányzat? 
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Ferencz Péter polgármester:  
A bérlőkkel történt egyeztetés során havi 60 ezer Ft-tal tudnák törleszteni az 
elmaradt lakbért, viszont a lakás komfort fokozata növekszik a gázellátás miatt, így a 
lakbér is növekedni fog.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a költség tartalmazza a tervet, a kivitelezést, illetve az anyagköltséget 
is? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen, az önkormányzat cirkós rendszerű gázbekötési és szerelési munkálatokra 
kívánja kötni a megbízási szerződést.    
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megbízási szerződésről a 
határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

189/2010. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a Bélapátfalva Gyár u. 5. sz. alatti társasházban lévő két 
önkormányzati tulajdonú lakás gázbekötési és szerelési munkálataira a 
Gazdasági Műszaki Ellátószervezet a Piramis-Csőszer Kft.-vel (Mónosbél) 2 X 
850 000 Ft bruttó összegben megbízási szerződést köt. 
 

        Határidő: 2010. december 15. 
        Felelős: polgármester 
Csuhány Béla képviselő:  
A korábban két alkalommal megtartott informális ülés tárgyalásai nem fejeződtek be, 
így javasolja, hogy a 2011. január 10-i munkaterv szerinti testületi ülés után zárja le a 
képviselő-testület a fejlesztési tervekről szóló megbeszélést.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni az részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 


