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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 

14-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet  
2. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzata  
3. A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Támogatási és 

Befektetési Szabályzata  
4. Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása  
5. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet  
6. Az anyakönyvi események lebonyolításáról szóló rendelet  
7. A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, 

valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

8. Az önkormányzat Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata 
9. Egyéb ügyek indítványok  

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

22/2011.(II.14.)  Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata  
23/2011.(II.14.)  Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Támogatási és Befektetési 

Szabályzata  
24/2011.(II.14.)  Az önkormányzat Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata  
25/2011.(II.14.)  Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása  
26/2011.(II.14.)  Megállapodás kötés a 2011. évi közfoglalkoztatásra  
27/2011.(II.14.)  Firkó János intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 
28/2011.(II.14.)  Oroszné Gyenes Andrea bélapátfalvai lakos ápolási díj folyósításának 

megszüntetése 
 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

1/2011.(II.15.)  Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése  
2/2011.(II.15.)  Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása  
3/2011.(II.15.)  Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet  
4/2011.(II.15.)  Az anyakönyvi események lebonyolításáról szóló rendelet  
5/2011.(II.15.)  A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a 

szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 

Bélapátfalva, 2011. február 14. 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 
14-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester  
  Kary József alpolgármester 

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

 
         

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető 
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Dr. Gál János könyvvizsgáló  
 Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezetője   
 Firkó János iskolaigazgató 
 Zay Oszkárné óvodavezető  
 Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója  
 Mezőné Kelemen Erzsébet mb. GAMESZ vezető  
 
 
       

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, illetve a meghívott vendégeket. Megállapítja, 
hogy a 7 fő képviselőből mind a 7 fő jelen van, a testület határozatképes és az ülést 
megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:  
 
 
 

Napirend 
 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet  
2. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzata  
3. A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Támogatási és 

Befektetési Szabályzata  
4. Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása  
5. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet  
6. Az anyakönyvi események lebonyolításáról szóló rendelet  
7. A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, 

valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

8. Az önkormányzat Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata 
9. Egyéb ügyek indítványok  

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 
rendeletet és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Barta Péter Szociális és Oktatási Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről 
szóló rendeletet és az írásban kiküldött anyagból látszik, hogy az önkormányzat 
szűkös anyagi helyzetben van és nagy összegű hiánnyal és hitellel kell a rendeletet 
megalkotni. A bizottság tagjai átcsoportosítható pénzösszegeket kerestek a sorok 
között és az alábbiakban ismerteti a módosításokat, melyekkel elfogadásra javasolja 
a képviselő-testület tagjainak az önkormányzat és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló rendeletet: 
 
1. javaslat  
A civil szervezetek működési támogatása az alábbiak szerint alakuljon:  
Bélapátfalva Sportegyesület    1.950 ezer Ft 
Önkéntes (Köztestületi) Tűzoltóság   2.000 ezer Ft 
A GAMESZ a Bélapátfalvai Sportegyesület részére 600 ezer Ft támogatást nyújt a 
tekecsarnok bérlet és rezsi költségére, abban az esetben, ha megállapodást kötnek, 
melyet a GAMESZ vezető 2011. március 1-ig elkészít. 
 
2. javaslat  
A GAMESZ nem lakóingatlan bérbeadásának kiadási előirányzata 5.250 ezer Ft, 
melyből 2.000 ezer Ft-ot zároljon 2011. augusztus 31-ig, amit később a Gyár utca 5. 
sz. alatti ingatlan tetőszerkezetének a felújítására fordítson. 
 
3. javaslat  
Az évközben felmerülő előre nem tervezett feladatok megvalósítására tervezett 4.000 
ezer Ft általános tartalékból 1.000 ezer Ft-ot fordítson a pedagógusok helyettesítési 
és túlóra díjának kifizetésére.  
 
4. javaslat 
A Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési tevékenység és támogatás kiadási 
előirányzata 3.650 ezer Ft, melyből 660 ezer Ft összegű zeneoktatást nem javasol. 
Az összeg az alábbiak szerint kerüljön szétosztásra:  

- 260 ezer Ft a pedagógusok helyettesítési és túlóra díjának járulékaira 
- 200 ezer Ft polgárőrség támogatására  
- 200 ezer Ft Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 

támogatására 
 
5. javaslat  
A Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári állomány gyarapítása kiadási előirányzatát 
700 ezer Ft-ot zároljon 2011. augusztus 31-ig.  
 
 



 5 

6. javaslat  
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet tervezet az 
alábbiak szerint módosuljon:  
Alapdíj:      18.000,- 
1 bizottsági tagság díja   alapdíj 20%-a (3.600,-) 
2 bizottsági tagság díja   alapdíj 20%-a + 10% (5.400,-) 
3 bizottsági tagság díja    alapdíj 20%-a + 10% + 10% (7.200,-) 
Bizottsági elnök díja   alapdíj 5%-a (900,-) 
Nem képviselő bizottsági tagság díja  8.100,-  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről 
szóló rendeletet és a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatai alapján az 
alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testület tagjainak:  
 
1. javaslat  
A civil szervezetek működési támogatása az alábbiak szerint alakuljon:  
Bélapátfalva Sportegyesület    1.950 ezer Ft 
Önkéntes (Köztestületi) Tűzoltóság   2.000 ezer Ft 
 
2. javaslat  
A GAMESZ a Bélapátfalvai Sportegyesület részére 600 ezer Ft támogatást nyújt a 
tekecsarnok bérlet és rezsi költségére, abban az esetben, ha megállapodást kötnek, 
melyet a GAMESZ vezető 2011. március 1-ig elkészít. 
 
3. javaslat  
A GAMESZ nem lakóingatlan bérbeadásának kiadási előirányzata 5.250 ezer Ft, 
melyből 2.000 ezer Ft-ot zároljon 2011. augusztus 31-ig, amit később a Gyár utca5. 
sz. alatti ingatlan tetőszerkezetének a felújítására fordítson. 
 
4. javaslat  
A Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári állomány gyarapítása kiadási előirányzatát 
700 ezer Ft-ot zároljon 2011. augusztus 31-ig.  
 
5. javaslat  
Az évközben felmerülő előre nem tervezett feladatok megvalósítására tervezett 4.000 
ezer Ft általános tartalékból 1.000 ezer Ft-ot fordítson a pedagógusok helyettesítési 
és túlóra díjának kifizetésére.  
 
6. javaslat  
A Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési tevékenység és támogatás kiadási 
előirányzata 3.650 ezer Ft, melyből 660 ezer Ft összegű zeneoktatást nem javasol. 
Az összeg az alábbiak szerint kerüljön szétosztásra:  

- 260 ezer Ft a pedagógusok helyettesítési és túlóra díjának járulékaira 
- 200 ezer Ft polgárőrség támogatására  

 
 
7. javaslat  
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet tervezet az 
alábbiak szerint módosuljon:  
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Alapdíj:      18.000,- 
1 bizottsági tagság díja   alapdíj 20%-a (3.600,-) 
2 bizottsági tagság díja   alapdíj 20%-a + 10% (5.400,-) 
3 bizottsági tagság díja    alapdíj 20%-a + 10% + 10% (7.200,-) 
Bizottsági elnök díja   alapdíj 5%-a (900,-) 
Nem képviselő bizottsági tagság díja  8.100,-  
 
Dr. Gál János könyvvizsgáló:  
A jogszabályok szerint a költségvetést könyvvizsgálói jelentés nélkül nem lehet 
elfogadni Az önkormányzat közel 55 millió Ft hiánnyal tervezi a 2011. évi 
költségvetést. Javasolja, hogy az önkormányzat mérje fel a pénzügyi egyensúlyt és 
különböző intézkedéseket tegyen. Meg kell nézni, hogy az önkormányzati 
intézmények működésénél milyen módon lehet pénzt megtakarítani, illetve a 
bevételeket növelni. Felajánlja a segítségét az intézkedések megtételére.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A 2011. évi költségvetés tervezésekor az önkormányzat 70 millió Ft minusszal 
rendelkezett, amelyet szigorú intézkedések következtében közel 30 millió Ft-ra 
lehetett lecsökkenteni. A 2010. évben felvett folyószámlahitelt az önkormányzat 
2010. december 31-re nem tudta visszafizetni, ezért a 26 millió Ft hiteltörlesztést is 
számításba kellett venni.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A bizottsági üléseken hosszan tárgyalták az önkormányzat és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló rendeletet. A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó 
kiadásai a 2010. évhez viszonyítva 2011-ben 8 millió Ft-tal több lett tervezve. Mi 
okozta ezt a nagymértékű növekedést? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
2010 decemberében a GAMESZ-nál, illetve a Polgármesteri Hivatalnál összesen 14 
millió Ft kifizetetlen számla gyűlt össze, melynek a fedezetét a 2011. évi 
költségvetésbe be kellett tervezni.     
 
Csuhány Béla képviselő:  
A 4. mellékletben szereplő egyéb tervekre 2.627 ezer Ft szerepel. Kérdezi, hogy ez 
az összeg milyen terveket tartalmaz? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázati kiírásoknak megfelelően a szükséges tervek elkészítésére használható 
fel.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy elsősorban a Vörösmarty utca csapadékvíz elvezetésének, illetve a 
Mártírok utca útépítés és csapadékvíz elvezetésének a terveire fordítsa az 
önkormányzat. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Mártírok utcában a közmű bekötéseket rendezni kell, ugyanis több ingatlanon 
hiányos és nem szeretné, ha aszfaltozás után fel kellene bontani az utat.  
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Csuhány Béla képviselő:  
Tudomása szerint meg van határozva, hogy aszfaltozás után 5 évig nem lehet az 
utat felbontani, de ha a Mártírok utca megépítése nem valósulhat meg akkor a Gyár 
utca felújítását javasolja. Korábban már jelezte, hogy a Hársas utca meg van 
süllyedve és javasolja a garanciális javítást. A Művelődési Ház és Könyvtár 
zeneoktatására tervezett 660 ezer Ft-ot a pedagógusok helyettesítési és túlóra 
díjának járulékaira (260 ezer Ft), illetve a polgárőrség támogatására (200 ezer Ft) 
fordítsa az önkormányzat. A fennmaradó 200 ezer Ft-ot a közutak, hidak 
üzemeltetésére, kátyúzásra, karbantartásra, közúti táblák elhelyezésére tervezett 
kiadási előirányzat növelésére fordítsa. Az újonnan alakult röplabda szakosztálynak 
50 ezer Ft-ot javasol átcsoportosítani a Polgárőrség támogatási összegéből. Az 
önkormányzatnak most kell felkészülnie arra a pénzügyi helyzetre, hogyha az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásán nem tud 
nyertesként részt venni, nehogy egy fél év múlva kelljen gyors, meggondolatlan 
intézkedéseket tenni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ha az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatását 
nem kapja meg az önkormányzat, akkor az önként vállalt feladatokra fordított 
összeget és a civil szervezetek támogatását meg kell vonni.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Az elhangzott javaslatok között nem szerepelt olyan módosítás, mely a bevételt 
növelné. A régi orvosi rendelő épülete már 4 év óta üresen áll, véleménye szerint 
abból az épületből lakásokat lehetne kialakítani és azokat bérbeadni, vagy 
értékesíteni. Korábban elhangzott, hogy a Sport pálya mögötti terület parcellázásra, 
majd értékesítésre kerül. Tudomása szerint ez nem történt meg. Az önkormányzat 
szerette volna, hogyha az iparűzési adót növelhette volna oly módon, hogy 
befektetőket toboroz a településre, de ez nem valósult meg. Az idegenforgalmi adó 
bevétele a 8 év alatt növekedést mutatott és úgy gondolja, hogy a Bélapátfalva 
Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület + 200 ezer Ft támogatása szükséges a 
további bevétel növekedéshez. Véleménye szerint a Polgármesteri Hivatal 
átköltözése és a létszámleépítések mellett a 2010. évi kiadásokhoz képest 
növekedés mutatkozik.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Polgármesteri Hivatal átköltözésével megtakarítás várható. A 2010. decemberi 
kifizetetlen számlák miatt jelentkezik a kiadások növekedése. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Az iskola gyermekétkeztetésből származó kiadása 8.811 ezer Ft-tal több, mint az 
étkeztetés normatívája. Hogy lehet ez?  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A normatíva nem fedezi a gyermekétkeztetés költségeit, így az önkormányzat a 
GAMESZ-nak megtéríti a költség különbözetet. Az ingyenes gyermekétkeztetés 
szociális rászorultság alapján jár.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy az önkormányzat a törvényhozó felé jelezze a tényleges és a 
normatív támogatás közötti költség különbözetet.  
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Zay Oszkárné óvodavezető:  
Az óvodában 125 fő gyermek van, melyből 59 fő cigány kisebbséghez tartozó, 64 fő 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül és tudomása szerint jogtalanul 
senki nem veszi igénybe az ingyenes gyermekétkeztetést.  
 

Vizy Pál képviselő: 
A 4. mellékletben szereplő egyéb tervekre 2.627 ezer Ft szerepel. Az önkormányzat 
korábban már több tervet is készíttetett, melyek nagy része nem lett felhasználva. A 
költségvetés nem tartalmaz fejlesztési kiadásokat, ezért javasolja, hogy csak 
pályázathoz szükséges terv készüljön. A közutak, hidak üzemeltetésére, kátyúzásra, 
karbantartásra, közúti táblák elhelyezésére tervezett kiadási előirányzat nagyon 
kevés, ezért javasolja ezt az összeget 1 millió Ft-ra felemelni. A Bélapátfalva 
Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület a település marketingjét látja el, hogy 
növekedjen az önkormányzat idegenforgalmi adó bevétele. A 2010 évben 500 ezer 
Ft támogatást nyújtott az önkormányzat az Egyesületnek, melyből 400 ezer Ft lett 
kifizetve és kiadványok készítésére használták fel. A 2011 évre tervezett támogatási 
összegből ezt a feladatot nem lehet ellátni. Kérdezi, hogy a tűzoltók támogatás 
csökkentése nem fog a későbbiekben gondot okozni? 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat csak akkor tud bevételt növelni, ha az adók mértékét növeli, de 
nem gondolja, hogy a lakosságot kellene terhelni. Több önkormányzati ingatlan 
értékesítése folyamatban van, de konkrét vevő még nem jelentkezett. Az 
önkormányzati intézményeknél kidolgozás alatt áll a bevételek növelésének 
lehetőségei.     
 

Barta Péter képviselő:  
Tudomása szerint a tűzoltóság máshonnan származó anyagi támogatásra is 
számíthat.  
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulási ülésén elhangzott a Tűzoltóság 
támogatása és döntöttek arról, hogy az önkormányzatok annyi összegben járulnak 
hozzá a működéshez, mint amennyit 2010-ben kaptak Bélapátfalva Város 
Önkormányzatától, hiszen a kistérség településein is teljesítenek szolgálatot. A civil 
szervezetek támogatásánál az összegek nem változhatnak csak átcsoportosíthatóak. 
 

Barta Péter képviselő:  
A Polgárőrség minden települési rendezvényen jelen van és kéri, hogy a civil 
szervezet tevékenységét támogassa a képviselő-testület. A közutak, hidak 
üzemeltetésére, kátyúzásra, karbantartásra, közúti táblák elhelyezésére tervezett 
kiadási előirányzat 800 ezer Ft-tal történő emelésével egyetért.  
 

Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet tervezetben szereplő 200 ezer Ft a 
József Attila úti lakótelep kátyúzására elegendő és ő is egyet ért az összeg 1.000  
ezer Ft-ra történő megemelésével. Javasolja, hogy a 800 ezer Ft a tartalék keret 
terhére legyen meghatározva.  
 

Csuhány Béla képviselő: 
Ő nem javasolja a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület + 200 ezer 
Ft-os támogatási összeget, ugyanis Bélapátfalva nem rendelkezik elegendő 
idegenforgalmi látványossággal.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Tudomása szerint az idén nem lesz motoros találkozó Bélapátfalván, így javasolni 
tudja, hogy az 50 ezer Ft kerüljön át a röplabda szakosztály támogatásához.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A volt orvosi rendelő épületét megvizsgálta a Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottság, valamint az informális ülésen is szó volt az épület hasznosításáról. Nem 
javasolja, hogy az épület lakásként működjön.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló alábbi módosító javaslatokról. 
 
1. javaslat  
A civil szervezetek működési támogatása az alábbiak szerint alakuljon:  
Bélapátfalva Sportegyesület    1.950 ezer Ft 
Önkéntes (Köztestületi) Tűzoltóság   2.000 ezer Ft 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
2. javaslat  
A GAMESZ a Bélapátfalvai Sportegyesület részére 600 ezer Ft támogatást nyújt a 
tekecsarnok bérlet és rezsi költségére, abban az esetben, ha megállapodást kötnek, 
melyet a GAMESZ vezető 2011. március 1-ig elkészít. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
3. javaslat  
A GAMESZ nem lakóingatlan bérbeadásának kiadási előirányzata 5.250 ezer Ft, 
melyből 2.000 ezer Ft-ot zároljon 2011. augusztus 31-ig, amit később a Gyár utca 5. 
sz. alatti ingatlan tetőszerkezetének a felújítására fordítson. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta.  
  
4. javaslat  
A Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári állomány gyarapítása kiadási előirányzatát 
700 ezer Ft-ot zároljon 2011. augusztus 31-ig.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
5. javaslat  
Az évközben felmerülő előre nem tervezett feladatok megvalósítására tervezett 4.000 
ezer Ft általános tartalékból 1.000 ezer Ft-ot fordítson a pedagógusok helyettesítési 
és túlóra díjának kifizetésére.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
6. javaslat 
A Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési tevékenység és támogatás kiadási 
előirányzata 3.650 ezer Ft, melyből 660 ezer Ft összegű zeneoktatást nem javasol. 
Az összeg az alábbiak szerint kerüljön szétosztásra:  

- 260 ezer Ft a pedagógusok helyettesítési és túlóra díjának járulékaira 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta.  
 

- 200 ezer Ft polgárőrség támogatására  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta.  
 

- 200 ezer Ft Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 
támogatására 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 4 igen, 2 
nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.  
 
7. javaslat 
A közutak, hidak üzemeltetésére, kátyúzásra, karbantartásra, közúti táblák 
elhelyezésére tervezett kiadási előirányzat 800 ezer Ft-tal történő megemelése a 
tartalék keret terhére.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
8. javaslat  
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet tervezet az 
alábbiak szerint módosuljon:  
Alapdíj:      18.000,- 
1 bizottsági tagság díja   alapdíj 20%-a (3.600,-) 
2 bizottsági tagság díja   alapdíj 20%-a + 10% (5.400,-) 
3 bizottsági tagság díja    alapdíj 20%-a + 10% + 10% (7.200,-) 
Bizottsági elnök díja   alapdíj 5%-a (900,-) 
Nem képviselő bizottsági tagság díja  8.100,-  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2011. évi költségvetéséről a fenti módosításokkal és a könyvvizsgálói jelentéssel 
együtt. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta 
az 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat és intézményei 2011. 
évi költségvetéséről.  
(1. melléklet) 
 
II. Napirend 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és I. fordulóban elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak az alábbi kiegészítésekkel: 

-  mellékletek felsorolása  
- munkaköri leírás készítése  
- térítéses szolgáltatások árainak jogszabály szerinti meghatározása 

2011. március 31-ig.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Egyet ért a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának II. fordulóban történő tárgyalásával.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A Szabályzatból hiányolja a TV3 működésével kapcsolatos rendelkezéseket. 
Véleménye szerint a kiállítások alkalmával hosszított vagy szombati nyitva tartásra 
van szükség, mind a Művelődési Házban, illetve a Gesztenyés kiállítóházban. 
Javasolja rugalmas munkaidő beosztást. A Turisztikai Információs iroda, illetve a 
Kiállítóház működését együtt kell kezelni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Bélapátfalvai Kistérség önkormányzatai nem járultak hozzá a TV3 kistérségi 
működéséhez. Nem javasolja a rugalmas munkaidő beosztás meghatározását, 
ugyanis 3 fő alkalmazottról van szó, és ez a munkáltató szempontjából követhetetlen. 
A 2011. évi közfoglalkoztatásban csak 6, illetve 4 órás munkavállalók alkalmazhatók, 
de ők megoldást jelenthetnek a hosszított, illetve a szombati nyitva tartás 
problémájára.     
 
Kary József alpolgármester: 
A heti munkaidő alapot törzsmunkaidős szerkezetben javasolja megtervezni, hogy 
rendezvények alkalmával jelen legyenek a dolgozók. 
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
A Szabályzatban miért nem szerepel a Művelődési Ház technikusa? 
 
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:  
Korábban is és most is irodai alkalmazottként van nyilvántartva.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy módosuljon a technikus besorolása a valóság szerint.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház 
és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

22/2011. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltakat és annak tartalmát - a fenti kiegészítésekkel - I. 
fordulóban jóváhagyja.   

        Határidő: 2011. március 31 
        Felelős: polgármester 
            igazgató 
 
III. Napirend 
A Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Támogatási és Befektetési 
Szabályzata 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzatát és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. Támogatási 
és Befektetési Szabályzatát és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzatáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

23/2011. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft 2010. december 
31-ig érvényes Támogatási és Befektetési Szabályzatát. 

 
        Határidő: 2011. február 28. 
        Felelős: polgármester  
 
 



 13 

IV. Napirend 
Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság tárgyalta 
a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosítását 
és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális ellátásokról szóló 
18/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendeletet a szociális ellátásokról szóló 18/2003. 
(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
(2. melléklet) 
 
V. Napirend 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló rendeletet és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet és 
az alábbiakban ismerteti Csuhány Béla képviselő által javasolt összegeket, melyek 
szerint elfogadásra javasolják a képviselő-testület tagjainak: 
Alapdíj:      18.000,- 
1 bizottsági tagság díja   alapdíj 20%-a (3.600,-) 
2 bizottsági tagság díja   alapdíj 20%-a + 10% (5.400,-) 
3 bizottsági tagság díja    alapdíj 20%-a + 10% + 10% (7.200,-) 
Bizottsági elnök díja   alapdíj 5%-a (900,-) 
Nem képviselő bizottsági tagság díja  8.100,-  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet és 
a fent elhangzott módosító javaslat szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak. 
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet és 
Csuhány Béla képviselő módosító javaslata szerint elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.   
 
Vizy Pál képviselő:  
Egyet ért a módosításokkal abban az esetben, ha a képviselő, illetve bizottsági tag 
részt vesz minden ülésen.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A tiszteletdíjat 25 %-kal lehet csökkenteni, ha a rendeletben meghatározásra kerül a 
csökkentés oka és annak minősítése. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Meg kell határozni, hogy mi minősül igazolt és igazolatlan távollétnek.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Vizy Pál javaslata nem megfelelő, mivel nincs összhangban a jogszabállyal és kéri, 
hogy ezek figyelembe vételével egy következő ülésen írásban tegye meg módosító 
javaslatát.  
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bizottságok által javasolt 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletet az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról. 
(3. melléklet) 
 
VI. Napirend 
Az anyakönyvi események lebonyolításáról szóló rendelet 
 
Ferencz Péter polgármester  
Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
anyakönyvi események lebonyolításáról szóló rendeletet és kéri a bizottságok 
elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az anyakönyvi események lebonyolításáról szóló rendeletet és 
a kapott módosítás figyelembevételével elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A Bizottság tárgyalta az anyakönyvi események lebonyolításáról szóló rendeletet és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a rendeletben szereplő meghatározott munkaszüneti nap mit jelent? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A nemzeti ünnepek napjait.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az anyakönyvi események 
lebonyolításáról szóló rendeletről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
4/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletet az anyakönyvi események lebonyolításáról. 
(4. melléklet) 
 
VII. Napirend 
A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, 
valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 
köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a 
szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) önkormányzati rendelet 
módosítását és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) 
önkormányzati rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) 
önkormányzati rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a köztisztviselők szociális, jóléti, 
kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól 
szóló 18/2001. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta 
az 5/2011. (II.15.) sz. önkormányzati rendeletet a köztisztviselők szociális, jóléti, 
kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól 
szóló 18/2001. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
(5. melléklet) 
 
VIII. Napirend 
Az önkormányzat Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A képviselő-testület 2011. január 10-i ülésén megtárgyalta az intézkedési terv 
felülvizsgálatát azzal, hogy annak elfogadására a Heves Megyei Közgyűlés 
szakvéleményének beszerzése után kerül sor. A Heves Megyei Közgyűlés 
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szakvéleménye alapján az intézkedési terv és annak 2010. évi módosításai 
összhangban állnak a Megyei Fejlesztési Tervvel. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat Közoktatási 
Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

24/2011. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bélapátfalva Város, 
Bükkszentmárton Község, Mónosbél Község és Egerbocs Község 
Önkormányzatának Közoktatási Feladatellátási-Intézményhálózat-működtetési 
és – Fejlesztési Intézkedési tervének 2010. évi felülvizsgálatát elfogadja.  

 
        Határidő: 2011. március 31.  
        Felelős: polgármester 
 
IX. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Bélapátfalva Város Polgármesteri 
Hivatal Munkamegosztási megállapodás alapján látja el az önállóan működő 
költségvetési szervek meghatározott szellemi és fizikai támogató tevékenységeit. 
Ezért szükséges az Alapító Okirat módosítása, hogy megjelenjenek azok a 
szakfeladatok, amelyeket az önállóan működő költségvetési szervek látnak el.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Alapító Okirat módosításáról a 
határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

25/2011. (II.14.) sz. Képviselő-testületi 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. pont kiegészül az alábbi 5.3. ponttal: 
 „5.3. 2011. március 1-jétől: 

Szakfeladat száma, neve 
360000 Víztermelés, kezelés, ellátás 
381103 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
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562913 Iskolai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562919 Egyéb étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
813000 Zöldterület-kezelés 
841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
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 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4 évf.) 

� 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 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8 évf.) 

� 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 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

� kistérségi logopédiai szolgálati feladatok ellátása 
890443 Közmunka 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910501 Közművelődési tevékenység 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
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960302 Köztemető-fenntartás és működtetés” 
Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba. 
 

Határidő: 2011. március 1. 
Felelős: Polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2011. január 1. napjától változtak a 
közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok. Az önkormányzatok rövid távú és hosszú 
távú közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazhat munkavállalókat. Javasolja, hogy a 
közfoglalkoztatás szervezésére továbbra is az önkormányzat kössön megállapodást 
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezettel, illetve a Heves Megyei Önkormányzat 
Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetével. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a Gesztenyés kiállítóház és a Turisztikai Információs Iroda működése 
megoldható lesz? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen, de csak 4 órás munkaidőben lehet munkavállalót alkalmazni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

26/2011. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a rövid időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére 
megállapodást köt:  

- a Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátószervezettel (3346 
Bélapátfalva IV. Béla út 72.) (6. melléklet) és  

- a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és 
Módszertani Intézetével (3346 Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 25.)      
(7. melléklet) 

Határidő: 2011. április 1. 
   Felelős: polgármester  

  
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Firkó János, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat intézményének vezetője 2011. február 
10. napján kérelmet nyújtott be Bélapátfalva Város Önkormányzatához, melyben 
kérte 2011. február 14. napjától felmentési ideje megkezdésének engedélyezését, 
mivel 2011. február 12. napján betöltötte 60. életévét és a jelenleg hatályos 
jogszabályok alapján jogosult a nyugdíjazásra. A megbízott vezető kinevezéséről egy 
testületi ülés összehívását javasolja, melyre a pedagógusok is kapjanak meghívót. 
Szeretné tudni, hogy ők hogyan képzelik el az iskola további jövőjét. Az igazgató 
kinevezése testületi hatáskörbe tartozik, de a pedagógusok véleményére szükség 
van. Titkos szavazás keretében szeretné megtudni, hogy a pedagógusok kit tartanak 
a legalkalmasabbnak a megbízott igazgatói feladatok ellátására. Az iskola gazdasági 
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helyzetének, illetve szakmai pozíciójának javítása érdekében a jelöltektől rövid távú 
koncepció benyújtását fogja kérni. Javasolja, hogy minden önkormányzati intézmény 
jelöljön ki egy személyt, aki foglalkozik a programok, rendezvények, egyéb 
események nyilvánosságra hozatalával. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy az iskolaigazgató távollétében nem a helyettes látja el a feladatokat? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az igazgatót távolléte esetén 
a helyettes, vagy a gyermekközösségi vezető, vagy a legtöbb szolgálati idővel 
rendelkező közalkalmazott helyettesítheti. 
 
Vizy Pál képviselő:   
Javasolja, hogy a megbízott igazgató jelöltek a rövid távú koncepciót Kary József 
alpolgármester szakmai javaslatával együtt készítsék el.   
 
Kary József alpolgármester:  
A jelölteket meg kell kérdezni, hogy vállalják-e megbízatást, illetve a rövid távú 
koncepció elkészítését. A megbízott igazgató megbízási időtartama csak addig 
határozható meg, amíg a képviselő-testület pályázat útján megválasztja az új 
igazgatót. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Firkó János intézményvezető 
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

27/2011. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Firkó János 
intézményvezető közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelmét 
megtárgyalta és elfogadta az alábbi feltételekkel:  
- nyugdíjazása miatt közalkalmazotti jogviszonya 2011. október 13. napján 

szűnik meg, 
- közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő után járó felmentési ideje 8 

hónap, amely 2011. február 14. napjától 2011. október 13-ig tart, 
- a munkáltató a 2011. évi időarányos szabadság letöltése után - melynek 

letöltését 2011. február 21-én elkezdi - mentesíti a munkavégzés alól, 
- a munkavégzés alóli felmentés ideje, illetve szabadságolásának ideje alatti 

helyettesítéséről a Képviselő-testület 2011. február 28. napjáig dönt, a 
helyettesítés a döntésig az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
alapján történik. 

 
        Határidő: 2011. október 13. 
        Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő távozott a tanácskozó teremből. A létszám 6 
fő az ülés továbbra is határozatképes.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a 2011. október 31-ére tervezett képviselő-testületi ülés meg lesz 
tartva, ugyanis a november 1-i ünnep miatt a hétfő szabadnap? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Előreláthatólag a fentieket figyelembe véve az ülés 2011. november 7-én lesz 
megtartva.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2011. február 25-én közgyűlést tart a 
Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület, melyre mindenkit szeretettel 
meghív.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogy a Szabadság úti lakótelep és a József Attila úti lakótelep közti 
kazánház üresen álló részét megkaphatná a Szabadság úti lakótelep 
lakóközössége?  
A Szabadság úti lakótelep egyes lépcsőházainál a szeméttároló és a csatornák 
környékén elszaporodtak a patkányok, milyen intézkedést lehet ez ellen tenni? A 
szemétszállító szolgáltató tervezi-e a Szabadság úti lakótelepre szelektív 
hulladékgyűjtő kihelyezését? Kérdezi, hogy a szeméttároló konténerek 
fertőtlenítésére van-e lehetőség? A két lakótelep közötti játszótér közel van a 
Szabadság úti lakótelep házfalához, ami zavarja a lakókat. Fokozott felügyeletet kér 
a Polgárőrségtől erre a területre. 
A József Attila úti lakótelep területén a Gyógyszertárral szemben régi időjárás jelző 
állomás van. Kérdezi, hogy kinek a tulajdona, van-e még valami funkciója, vagy 
elbontható-e? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Bélapátfalván 3 helyen van szelektív hulladékgyűjtő kihelyezve. Ígéretet tesz arra, 
hogy megkeresést küld az ÉHG ZRt.-nek a fenti ügyben.  
 
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. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.   
 
 

Kmf. 
 
 

 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné   
 polgármester címzetes főjegyző                                     


