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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 

29-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. A BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti 
tervének beszámolója és a 2011. évi üzleti terve 

2. A BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2010. évi  
mérlegbeszámolójának elfogadása 

3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
4. Az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata 
5. Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása 
6. GAMESZ vezetői pályázat elbírálása 
7. GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzata 
8. Költségtérítési díjak megállapítása 
9. Megállapodás az Érv Zrt. által 2011. évi használati díj terhére elvégzendő 

feladatokról 
10. Az Önkormányzat szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15) rendelet 

módosítása 
11. Általános Iskola lehetséges létszámcsökkentési koncepciója 
12. Általános Iskola 2011. évi működésével kapcsolatos teendők 

megtárgyalása 
13. A közterületek használatáról és közterületek rendjéről szóló 15/2003. 

(VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása 
14. Könyvvizsgálói megbízás meghosszabbítása 
15. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

34/2011. (III.29.) A BÉLKŐ Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének beszámolója 
35/2011. (III.29.) A BÉLKŐ Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve 
36/2011. (III.29.) A BÉLKŐ Nonporfit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 
37/2011. (III.29.) Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata 
38/2011. (III.29.) GAMESZ vezetői pályázat elbírálása 
39/2011. (III.29.) GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzata 
40/2011. (III.29.) Rendezvénysátor költségtérítési díjának megállapítása 
41/2011. (III.29.) IVECO autóbusz költségtérítési díjának megállapítása 
42/2011. (III.29.) Ford mikrobusz költségtérítési díjának megállapítása 
43/2011. (III.29.) Megállapodás az Érv Zrt. 2011. évi használati díj terhére elvégzendő feladatokról 
44/2011. (III.29.) Könyvvizsgálói megbízás meghosszabbítása 
45/2011. (III.29.) Kondi Klub díjának módosítása 
46/2011. (III.29.) Iskolai igazgatói pályázat elbírálásában résztvevő személyek 
47/2011. (III.29.) Általános Iskola létszámcsökkentési koncepciója 
48/2011. (III.29.) Általános Iskola 2011. évi működésével kapcsolatos teendők 
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Rendelet száma 

 

Rendelet tárgya 
7/2011. (IV.15.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
8/2011. (III.30.) Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása 
9/2011. (III.30.) Az Önkormányzat szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) rendelet módosítása 
10/2011.(III.30.) A közterületek használatáról és közterületek rendjéről szóló 15/2003.(VII.7.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
Bélapátfalva, 2011. március 29. 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 

29-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  
 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester  
  Kary József alpolgármester 

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

    

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető 
                                         Laczka Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 

Dr. Gál János könyvvizsgáló 
   Mezőné Kelemen Erzsébet mb. GAMESZ vezető 
   Dorkóné Barta Edit mb. iskola igazgató 
     
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 
mindenki jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
Javasolja, hogy a meghívó szerinti 11. és 12. napirendi pont a 15. napirendi pont 
után kerüljön megtárgyalásra. 

Napirend 
 
 

1. A BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti 
tervének beszámolója és a 2011. évi üzleti terve 

2. A BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2010. évi  
mérlegbeszámolójának elfogadása 

3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
4. Az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata 
5. Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása 
6. GAMESZ vezetői pályázat elbírálása 
7. GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzata 
8. Költségtérítési díjak megállapítása 
9. Megállapodás az Érv Zrt. által 2011. évi használati díj terhére elvégzendő 

feladatokról 
10. Az Önkormányzat szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15) rendelet 

módosítása 
11. A közterületek használatáról és közterületek rendjéről szóló 15/2003. 

(VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása 
12. Könyvvizsgálói megbízás meghosszabbítása 
13. Egyéb ügyek, indítványok 
14. Általános Iskola lehetséges létszámcsökkentési koncepciója 
15. Általános Iskola 2011. évi működésével kapcsolatos teendők 

megtárgyalása 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
A BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervének 
beszámolója és a 2011. évi üzleti terve 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti 
tervének beszámolóját és a 2011. évi üzleti tervét és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének beszámolóját és 
a 2011. évi üzleti tervét, és az alábbi módosításokkal elfogadásra javasolja: 
- A 2011. évre tervezett 1,6 millió Ft kiállítási vállalkozói költséget át kell 
csoportosítani egy fő bérére, akit a Bélkő Nonprofit Kft foglalkoztat majd, mint 
marketing menedzser. 
- Térvilágítás lekapcsolása az Ipari Park területén. 
-  2 millió Ft tárgyi eszköz emelés beruházásokra. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Nonprofit Kft 2010. évi 
üzleti tervének beszámolójáról és a 2011. évi üzleti tervéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el 
 

34/2011. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. 2010. évi üzleti tervének 
beszámolóját. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  
 
         

Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 
35/2011. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi üzleti tervét a fenti 
módosításokkal együtt 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  
 

         
Határidő: azonnal 

        Felelős: polgármester 
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II. Napirend 
A BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2010. évi 
mérlegbeszámolójának elfogadása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Kft. 2010. évi 
mérlegbeszámolóját és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Nonprofit Kft 2010. évi 
mérlegbeszámolójának elfogadásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el 
 

36/2011. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. 2010. évi mérlegbeszámolóját. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  

 
 

Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

III. Napirend 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság is tárgyalta az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Elfogadásra javasolja. 
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, és az 
Ügyrendi Bizottság javaslatai alapján az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra 
a képviselő-testület tagjainak: 
 

1. javaslat 
8. § (2) a meghívót és az írásbeli előterjesztéseket az ülés előtt legalább 7 nappal 
kell megküldeni a tagok részére. 
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2. javaslat 
11. § napirend előtt a képviselő-testület tagjait legfeljebb öt perc időtartamú 
felszólalási jog illesse meg. 
 
3. javaslat 
13. § (5) az ülésen tanácskozási joggal nem rendelkező választópolgárok 
napirendhez kapcsolódó hozzászólásáról a képviselő-testület döntsön. 
 
4. javaslat 
19. § (5) a képviselő-testület tagjai elektronikus levél mellékleteként kapják meg 
az elkészítést követően a jegyzőkönyvet, valamint azon rendeleteket, amelyeket 
módosító javaslatokkal fogadott el a képviselő-testület. 
 
5. javaslat 
17. § (1) a képviselő-testület tagjai szóban vagy írásban az önkormányzat és 
szervezetei hatáskörébe tartozó ügyekben magyarázat kérése céljából 
interpellációt terjeszthetnek elő. 
17. § (2) az adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik és dönt róla a 
képviselő-testület is. 
17. § (3) a képviselő-testület tagjai szóban vagy írásban az önkormányzati 
hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű ügyekben 
felvilágosítás kérése céljából kérdést nyújthatnak be. 
 
6. javaslat 
18. § amennyiben a válaszadás írásban történik, a felvetést 15 napon belül kell 
megválaszolni. 

 
7. javaslat 
21. § (1) az ülést megelőzően legalább 7 nappal korábban a tagok a meghívót és 
az előterjesztéseket kézhez kapják. 

 
Csűrös Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, és az 
Ügyrendi Bizottság javaslatai alapján az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra 
a képviselő-testület tagjainak: 
 

1. javaslat 
8. § (2) a meghívót és az írásbeli előterjesztéseket az ülés előtt legalább 7 nappal 
kell megküldeni a tagok részére. 
 
2. javaslat 
11. § napirend előtt a képviselő-testület tagjait legfeljebb öt perc időtartamú 
felszólalási jog illesse meg. 
 
3. javaslat 
13. § (5) az ülésen tanácskozási joggal nem rendelkező választópolgárok 
napirendhez kapcsolódó hozzászólásáról a képviselő-testület döntsön. 
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4. javaslat 
19. § (5) a képviselő-testület tagjai elektronikus levél mellékleteként kapják meg 
az elkészítést követően a jegyzőkönyvet, valamint azon rendeleteket, amelyeket 
módosító javaslatokkal fogadott el a képviselő-testület. 
 
5. javaslat 
17. § (1) a képviselő-testület tagjai szóban vagy írásban az önkormányzat és 
szervezetei hatáskörébe tartozó ügyekben magyarázat kérése céljából 
interpellációt terjeszthetnek elő. 
17. § (2) az adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik és dönt róla a 
képviselő-testület is. 
17. § (3) a képviselő-testület tagjai szóban vagy írásban az önkormányzati 
hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű ügyekben 
felvilágosítás kérése céljából kérdést nyújthatnak be. 
 
6. javaslat 
18. § amennyiben a válaszadás írásban történik, a felvetést 15 napon belül kell 
megválaszolni. 
 
7. javaslat 
21. § (1) az ülést megelőzően legalább 7 nappal korábban a tagok a meghívót és 
az előterjesztéseket kézhez kapják. 

 
Vizy Pál képviselő:  
 

1. javaslat 
3. § (1) az önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolásába a turisztikai 
programok, feladatok is kerüljenek be. 
 
2. javaslat 
8. § (3) a képviselő-testület ülésének helyéről és idejéről, napirendi pontjairól a 
lakosság a település honlapján keresztül is értesüljön. 
 
3. javaslat 
19. § (4) a jegyzőkönyvek - kivéve a zárt ülésről készültek - Bélapátfalva Város 
Polgármesteri Hivatalán és a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtáron kívül a 
település honlapján is megtekinthetőek legyenek. 
 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról az alábbi módosító javaslatokkal.  
 
 

1. javaslat 
8. § 2. a meghívót és az írásbeli előterjesztéseket az ülés előtt legalább 7 nappal 
kell megküldeni a tagok részére. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
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2. javaslat 
11. § napirend előtt a képviselő-testület tagjait legfeljebb öt perc időtartamú 
felszólalási jog illesse meg. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta. 

 
3. javaslat 
13. § (5) az ülésen tanácskozási joggal nem rendelkező választópolgárok 
napirendhez kapcsolódó hozzászólásáról a képviselő-testület döntsön. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
4.  javaslat 
19. § (5) a képviselő-testület tagjai elektronikus levél mellékleteként kapják meg 
az elkészítést követően a jegyzőkönyvet, valamint azon rendeleteket, amelyeket 
módosító javaslatokkal fogadott el a képviselő-testület. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 5 igen és 
2 nem szavazattal elfogadta. 
 
5.  javaslat 
17. § (1) a képviselő-testület tagjai szóban vagy írásban az önkormányzat és 
szervezetei hatáskörébe tartozó ügyekben magyarázat kérése céljából 
interpellációt terjeszthetnek elő. 
17. § (2) az adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik és dönt róla a 
képviselő-testület is. 
17. § (3) a képviselő-testület tagjai szóban vagy írásban az önkormányzati 
hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű ügyekben 
felvilágosítás kérése céljából kérdést nyújthatnak be. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
6. javaslat 
18. § amennyiben a válaszadás írásban történik, a felvetést 15 napon belül kell 
megválaszolni. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta. 

 
7. javaslat 
21. § (1) az ülést megelőzően legalább 7 nappal korábban a tagok a meghívót és 
az előterjesztéseket kézhez kapják. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta 
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8. javaslat 
3. § (1) az önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolásába a turisztikai 
programok, feladatok is kerüljenek be. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 6 igen, és 
1 tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
9. javaslat 
8. § (3) a képviselő-testület ülésének helyéről és idejéről, napirendi pontjairól a 
lakosság a település honlapján keresztül is értesüljön. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta 
 
10.  javaslat 
 
19. § (4) a jegyzőkönyvek - kivéve a zárt ülésről készültek - Bélapátfalva Város 
Polgármesteri Hivatalán és a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtáron kívül a 
település honlapján is megtekinthetőek legyenek. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület a fenti módosítást 7 igen 
szavazattal elfogadta 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról a fenti módosításokkal együtt. 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatról. 
(1. melléklet) 
 
IV. Napirend 
Az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata 

 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Önkormányzat Gazdasági 
Programjának felülvizsgálatát és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 

 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatát és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat Gazdasági 
Programjának felülvizsgálatáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot fogadta el: 
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37/2011. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a benyújtott 
módosító javaslattal együtt elfogadja a 2. melléklet szerinti Gazdasági Program 
(2007-2014) felülvizsgálatát. 
 

Határidő: 2011. március 31. 
       Felelős: polgármester 

 
V. 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. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat és intézményei 
2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
8/2011. (III.30.) önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosítását. (3. melléklet) 
 
VI. Napirend 
GAMESZ vezetői pályázat elbírálása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a GAMESZ vezetői pályázatokat és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a GAMESZ vezetői pályázatokat és elfogadásra javasolja 
Mezőné Kelemen Erzsébet pályázatát a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Mezőné Kelemen Erzsébet 
GAMESZ vezető kinevezéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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38/2011. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja, 35. 
§ (2) bekezdés e) pontja, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rend. a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által 
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél - 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy  a Bélapátfalva Gazdasági Műszaki 
Ellátószervezet  intézményvezetői, (magasabb vezető) igazgató feladatainak 
ellátására Mezőné Kelemen Erzsébetet bízza meg, 2011. április 1. napjától 
határozott időtartamra - 5 évre – 2016. március 31. napjáig, 4 hónap próbaidő 
kikötésével. 

 
 Garantált illetmény:           144.600 Ft 

 Magasabb vezetői pótlék:  50.000 Ft 
 Illetménye összesen:          194.600 Ft 
 

Határidő: 2011. április 1. 
  Felelős: polgármester 

VII. Napirend 
GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a GAMESZ Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatát és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a GAMESZ Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

39/2011. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és annak tartalmát jóváhagyja.   

         
 
Határidő: 2011. március 31. 

        Felelős: polgármester 
            igazgató 
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VIII. Napirend 
Költségtérítési díjak megállapítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a GAMESZ költségtérítési díjak 
megállapítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a GAMESZ költségtérítési díjak megállapítását és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek, az alábbi módosító javaslatokkal. Javasolja, hogy a 
sátorbérlés 60.000 Ft/alkalom legyen, mely 4 napot tartalmaz az el- és 
visszaszállítással együtt, majd ezt követően minden megkezdett nap nettó 15.000 Ft. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a GAMESZ költségtérítési díjak 
megállapításáról a módosító javaslatokkal együtt. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
40/2011. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
A Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet költségtérítés ellenében 
lehetőséget biztosít 2011. évre a tulajdonában lévő 8m x 12m méretű (96m2 
alapterületű) rendezvénysátor igénybevételére, melynek összege nettó 60000 
Ft/alkalom, amely tartalmazza a sátorelemek össze-, illetve szétszerelése 
kapcsán felmerülő költségeket.  
Az „alkalom” 4 napos időtartamra értendő, ami az elszállítás, visszaszállítás 
napjait is magában foglalja. Amennyiben 4 napon túl is igénybe kívánják venni, 
úgy minden megkezdett nap nettó 15000 Ft összegben fizetendő. 
A megállapított összegnek nem része a szállítás révén felmerülő költség, a 
sátorelemek elszállításának módjáról és mikéntjéről az igénybevevő gondoskodik. 
A GAMESZ az igénylővel megállapodást köt, amely tartalmazza a sátorszerkezet 
megóvására és az esetleges kártérítési kötelezettségre vonatkozó előírásokat.  

 
       Határidő: 2011. április 1. 

        Felelős: GAMESZ vezető 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 
tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el: 

 
41/2011. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
A Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, mint üzembentartó, 
költségtérítés ellenében lehetőséget biztosít 2011. évre a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulása tulajdonában lévő IVECO gyártmányú, LRV231 forgalmi 
rendszámú 21 személyes autóbusz igénybevételére, mely költség az alábbiak 
szerint tevődik össze: 
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norma: alapnorma x normaszorzó (hivatalos bemérés szerint) 
alapnorma:13,5 liter/100 km 
normaszorzó:budapesti városi szorzó (1,35)  
megyeszékhelyen 100.000 feletti lakosszámú városokban (1,25) 
egyéb városokban (1,15) 
üzemanyagár: aktuális üzemanyag-felvételi (tankolási) ár 
gépjárművezető órabére: - munkanapokon    1152 Ft 

           - hétvégén, munkaszüneti napokon 1536 Ft 
igénybevett idő: órában megadva 
járulékos költség: 40 Ft/ km (a gépjármű javítási, fenntartási járulékos költségei) 
A fentiek alapján számított összeg nettó módon értendő. 
      
     Határidő: 2011. április 1. 

Felelős: GAMESZ vezető 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 
tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el: 

 
42/2011. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
A Bélapátfalva Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, mint üzembentartó, 
költségtérítés ellenében lehetőséget biztosít 2011. évre a Bélapátfalva Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő Ford gyártmányú, Transit típusú HGJ444 
forgalmi rendszámú 9 személyes mikrobusz igénybevételére, mely költség az 
alábbiak szerint tevődik össze: 

 
norma: törvény szerint (60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 1., illetőleg 1/A. számú 
melléklet) 
üzemanyagár: aktuális üzemanyag-felvételi (tankolási) ár 
gépjárművezető órabére: - munkanapokon    1390 Ft 

     - hétvégén, munkaszüneti napokon 1854 Ft 
igénybevett idő: órában megadva 
járulékos költség: 40 Ft/ km (a gépjármű javítási, fenntartási járulékos költségei) 
A fentiek alapján számított összeg nettó módon értendő. 

  
          Határidő: 2011.04.01. 
          Felelős: GAMESZ vezető 
 
IX. Napirend 
Megállapodás az Érv Zrt. által 2011. évi használati díj terhére elvégzendő 
feladatokról  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a megállapodást az Érv Zrt. által 2011. 
évi használati díj terhére elvégzendő feladatokról és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a megállapodást az Érv Zrt. által 2011. évi használati díj terhére 
elvégzendő feladatokról és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Érv Zrt. által 2011. évi 
használati díj terhére elvégzendő feladatokról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
43/2011. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
elfogadja 2011. évben a használati díj terhére elvégzendő feladatokat. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ÉRV Zrt-vel a 
megállapodás megkötésére. 

 
        Határidő: 2011. április 30. 
        Felelős: polgármester  
 
X. Napirend 
Az Önkormányzat szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az 
Önkormányzat szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet módosítását és 
kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat szociális 
ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
9/2011. (III.30.) önkormányzat szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet 
módosítását. (4. melléklet) 
 
XI. Napirend 
A közterületek használatáról és közterületek rendjéről szóló 15/2003. (VII.7.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a közterületek használatáról és közterületek 
rendjéről szóló 15/2003. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítását és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
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Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a közterületek használatáról és közterületek rendjéről szóló 
15/2003. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közterületek használatáról és 
közterületek rendjéről szóló 15/2003. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
10/2011. (III.30.) a közterületek használatáról és közterületek rendjéről szóló 5/2003. 
(VII.7.) önkormányzati rendelet módosítását. (5. melléklet) 
 
XII. Napirend 
Könyvvizsgálói megbízás meghosszabbítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy az elmúlt években a könyvvizsgálói 
feladatokat az EGER-AUDIT Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. látta el és javasolja, 
hogy továbbra is őt bízza meg a képviselő-testület. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

44/2011. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EGER-AUDIT 
Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. (képviseli: Dr. Gál János ügyvezető) (MKVK 
nyilvántartási száma: 000558) 3300 Eger, Trinitárius u.2. szám alatti céggel a 
könyvvizsgálói feladatok folyamatos ellátására a 2011. április 30. napjáig szóló 
megbízását 2013. április 30. napjáig meghosszabbítja. A megbízási díj összege 
40.000 Ft+áfa/hó. 
2011. január 1. napjától a könyvvizsgálatot elvégző természetes személy: Dr. Gál 
János 3300 Eger, Eötvös u.8. szám alatt bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK 
tagszáma: 000029, költségvetési minősítést tanúsító igazolás száma: 
KM000277). 

Határidő: 2011. május 1. 
Felelős: polgármester 

 
XIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Bajzát Zsolt képviselő: 
Javasolja, hogy a Kondi Klub használatáért fizetendő napijegy ára emelésre kerüljön 
200 Ft-ról 500 Ft-ra. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Kondi Klub napijegy árának 
emeléséről. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 
tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el: 
 

45/2011. (III.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy az alábbiak szerint módosítja a 10/2011. (I. 10.) Képviselő-testületi 
határozatát: 
Napijegy: 500 Ft 
A 10/2011. (I. 10.) Képviselő-testületi határozat egyéb pontjai nem változnak.  

 
        Határidő: 2011. március 29. 
        Felelős: polgármester  

 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Elmondja, hogy a Petőfi utcában lakók megkeresték azzal a kéréssel, hogy forgalom 
lassítók kihelyezését szeretnék, valamint a csapadékvíz elvezetéssel is gondok 
vannak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A teherforgalmat szabályzó tábla kihelyezésre került a Petőfi utca elejére, a 
sebesség korlátozó tábla amint az út elkészül, szintén kihelyezésre kerül. A nagyobb 
teherforgalom az elkerülő útra lett terelve. De ha ezek ellenére sem csökken a 
gyorshajtók száma, illetve az autós forgalom, abban az esetben az út aszfaltozása 
után elhelyezhetők forgalomlassítók. A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban 
írásban kell kérelmet benyújtani az önkormányzat építésügyi osztálya felé, ahol az 
ügyintézők kivizsgálják a problémát. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja a Recska patak „Kecső” részénél a patakmeder tisztítását, valamint a 
Május 1. úton található híd, illetve járda gyalogos közlekedés számára biztonságossá 
tételét. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja az Általános Iskola igazgatói pályázat elbírálásában Kary József 
alpolgármester, Barta Péter Szociális és Oktatási Bizottság elnöke és Zay Oszkárné 
óvodavezető részvételét. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az igazgatói pályázat 
elbírálásában résztvevő személyekről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
46/2011. (III.29.) Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Petőfi 
Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat magasabb vezetői 
munkakör betöltésére pályázatot benyújtó pályázó meghallgatására, a pályázat 
véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § (6) bekezdése alapján 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: Kary József 
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alpolgármester, Barta Péter a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke és 
Zay Oszkárné a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság nem képviselő tagja. 

 
 
         Határidő: 2011.április 21.
         Felelős: polgármester 
 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel személyi 
ügyeket tárgyal. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné   
 polgármester címzetes főjegyző                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


