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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 
szeptember 12-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
2. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása  
3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének I. 

félévi végrehajtásáról  
4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

Pedagógiai Program módosítása 
5. Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata  
6. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása  
7. Pályázat benyújtása létszámcsökkentési költség támogatására  
8. Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzat módosítása 
9. 2011. évi ÖNHIKI támogatás II. ütemére történő igény benyújtása  
10. Pályázati lehetőség ipari parkok fejlesztésére  
11. Önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakítása  
12. Hulladékgyűjtő udvar kialakítása  
13. Az Egészségügyi Központban működő egészségügyi alapellátások 

szerződéseinek módosítása  
14. Ajánlatok főépítészi munkakör betöltésére  
15. Pályázati lehetőség szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztésére  
16. Iskolatej szállítási szerződés megkötése  
17. Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet módosítása  
18. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása  
19. Egyéb ügyek, indítványok  
  

 

Határozat száma Határozat tárgya 

151/2011.(IX.12.)  Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének I. 
félévi végrehajtásáról  

152/2011.(IX.12.)  Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
Pedagógiai Program módosítása 

153/2011.(IX.12.)  Hozzájárulás a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat pedagógusainak áttanításához 

154/2011.(IX.12.)  Az iskolai napközis csoportok maximális létszámának túllépése   
155/2011.(IX.12.)  Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító 

Okiratának módosítása 
156/2011.(IX.12.)  Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata  
157/2011.(IX.12.)  Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása  
158/2011.(IX.12.)  Pályázat benyújtása létszámcsökkentési költség támogatására  
159/2011.(IX.12.)  Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft ipari területeinek hasznosítása 
160/2011.(IX.12.)  Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft ingatlanjaira napi bérleti díj megállapítása  
161/2011.(IX.12.)  Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft ingatlan bérbeadása   
162/2011.(IX.12.)  Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft tulajdonát képező ingatlan átalakítása a 

varrodai üzemhez  
163/2011.(IX.12.)  Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft ingatlan bérleti díj 
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164/2011.(IX.12.)  2011. évi ÖNHIKI támogatás II. ütemére történő igény benyújtása  
165/2011.(IX.12.)  Pályázati lehetőség ipari parkok fejlesztésére  
166/2011.(IX.12.)  Önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakítása  
167/2011.(IX.12.)  Hulladékgyűjtő udvar kialakítása  
168/2011.(IX.12.)  Az Egészségügyi Központban működő egészségügyi alapellátások 

szerződéseinek módosítása  
169/2011.(IX.12.)  Iskolatej szállítási szerződés megkötése  
170/2011.(IX.12.)  Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása  
171/2011.(IX.12.)  Feladat-ellátási megállapodás megkötése a Heves Megyei Önkormányzat 

Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetével 
172/2011.(IX.12.)  Ifjúsági klub létrehozása  
173/2011.(IX.12.)  Tűzoltóság költözése  
174/2011.(IX.12.)  Olajos Alex ápolási díj megszüntetése  
175/2011.(IX.12.)  Balázs Tamás ápolási díj megállapítása  

 
 
 

 
 

Rendelet száma 

 

Rendelet tárgya 
20/2011.(IX.13.)  Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása  
21/2011.(IX.13.)  Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet módosítása  

 
 
 
 
Bélapátfalva, 2011. szeptember 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 

szeptember 12-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  
        Iparos Józsefné pénzügyi előadó 
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Dr. Gál János könyvvizsgáló  
   Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető  
   Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató 
   Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató  
   Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató   
       

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből mind a 
7 fő jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
Kérdezi a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e egyéb javaslat?  
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató: 
Kéri, a képviselő-testület tagjait, hogy az iskolával kapcsolatos egyéb ügyek, 
indítványok közt szereplő határozati javaslatokat a 4. napirendi pont után tárgyalja 
meg a képviselő-testület. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:  
 

 
Napirend 

 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
2. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása  
3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének I. 

félévi végrehajtásáról  
4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 

Pedagógiai Program módosítása 
5. Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata  
6. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása  
7. Pályázat benyújtása létszámcsökkentési költség támogatására  
8. Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzat módosítása 
9. 2011. évi ÖNHIKI támogatás II. ütemére történő igény benyújtása  
10. Pályázati lehetőség ipari parkok fejlesztésére  
11. Önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakítása  
12. Hulladékgyűjtő udvar kialakítása  
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13. Az Egészségügyi Központban működő egészségügyi alapellátások 
szerződéseinek módosítása  

14. Ajánlatok főépítészi munkakör betöltésére  
15. Pályázati lehetőség szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztésére  
16. Iskolatej szállítási szerződés megkötése  
17. Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet módosítása  
18. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása  
19. Egyéb ügyek, indítványok  

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az előterjesztés szerinti lejárt határidejű 
határozatokat. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Korábbi ülés alkalmával döntött a képviselő-testület az építésügyi hatóság 
fennmaradásáról és azóta a +1 fő építésügyi előadó felvétele megtörtént. 
Tudomására jutott, hogy a köztisztviselőnek a Művelődési Ház és Könyvtár gondnoki 
lakása lett felajánlva albérletként. Kérdezi, hogy miért nem lehetett volna a 
Szabadság úti lakótelepen lévő 1 szobás önkormányzati lakást bérbe adni? 
Véleménye szerint, amíg nem kerül értékesítésre a lakás addig a bérleti díjból 
bevétele származna az önkormányzatnak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy az építésügyi előadó megnézte a Művelődési Ház és Könyvtár  
gondnoki lakását, de azt nagynak találta, így magának keresett albérletet. A 
Szabadság úti lakótelepen lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról a képviselő-
testület nem tudott dönteni, ugyanis azóta nem volt testületi ülés.   
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a képviselő-testületi ülésekről készül-e tv felvétel és hangfelvétel? Az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint mindkettőnek teljesülnie 
kell. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az ülésekről video felvétel készül, mely tartalmazza a kép- és hangfelvételt.   
 
Vizy Pál képviselő:  
Vannak olyan témakörök, melyről képfelvétel nem készül és így arról nincs  
semmiféle dokumentuma az önkormányzatnak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A video felvétel egyben tartalmazza a kép- és hangfelvételt, ami minden testületi 
ülésről készül, kivétel ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy az adott ülés témaköre 
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kizárólag Bélapátfalva belügyeit érinti és nem szeretné ha az a kistérség településein 
is látható legyen. Vizy Pál képviselő úr e-mailben leírt témakört érintő testületi ülésről 
nem készült video felvétel, viszont készült jegyzőkönyv. A képviselő úr iskolai 
költségvetéssel kapcsolatos írásai, megjegyzései támadóak és hangulatkeltők, 
melyek bizalmatlanságot tükröznek az iskola és az önkormányzat vezetése irányába.  
Úgy érzi, hogy a megjegyzések sértőek voltak, mely szerint az önkormányzat, illetve 
az iskola nem tud, vagy nem akar számokat tenni az iskolai gazdálkodás mögé. Úgy 
gondolja, hogy nem volt még olyan költségvetés melyet nem tudott volna az 
önkormányzat számszakilag alátámasztani.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Visszautasítja Ferencz Péter polgármester úr szavait és elmondja, hogy a kérdését 
nem az e-mail váltással kapcsolatosan tette fel, hanem az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzat 19 §-a alapján. Az e-mailváltás két képviselő között történt, -  
melyet minden képviselő olvashatott - hogy egy témával kapcsolatban másképp 
emlékeztek az ülésen elhangzottakról és ezért kérdezte meg, hogy készült-e 
képfelvétel, hangfelvétel.  Az e-mail valóban ironikus volt, de ezzel nem sértett meg 
senkit. Az e-mailben valóban megkérdezte Barta Péter képviselőt, hogy tudja-e, hogy 
az iskola költségvetése százalékban hol tart. Visszautasítja azt a megfogalmazást, 
hogy ő valakit megsértett volna, vagy rágalmazott volna, hanem konkrét kérdéseket 
tett fel. Írásban képviselői javaslatként fogja behozni a következő testületi ülésre, 
hogy a testületi ülések minden  napirendi pontját fel kell venni, de a képviselő-testület 
abban döntsön, hogy a felvétel Bélapátfalvát esetleg hátrányos helyzetben érintő 
témakörök tekintetében ne kerüljenek a nyilvánosság elé. Meggyőződése, hogy a 
Bélapátfalván élőknek biztosítani kell azt, hogy a Művelődési Házban bárki 
megnézhesse a vágatlan videó felvételt. Az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzat fenti javaslat szerinti módosításával el lehet kerülni, hogy ne legyenek 
polémiák, illetve csúsztatások, vissza lehet hallgatni, meg lehet nézni, hogy a 
képviselőnek abban a témakörben mi volt a javaslata, álláspontja. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Minden képviselő-testületi ülésről jegyzőkönyv készül, de a törvény nem ír elő 
szószerinti jegyzőkönyvet. Határozottan kikéri magának a kolleganői nevében, hogy 
csúsztatások történnek. Úgy gondolja, hogy arról senki nem tehet, hogy a képviselők 
másképp emlékeznek egy-egy testületi ülésen elhangzottakról.  A jegyzőkönyvet 
meg kell nézni, mert ott minden szerepel. Nem hiszi, hogy a kolleganő szánt 
szándékkal, esetleg véletlenül vagy bárki utasítására kihagyna bármit a 
jegyzőkönyvből.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Ő nem ezt mondta. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az előzőekben Vizy Pál képviselő úr mondta, hogy kiszűrjük a csúsztatásokat.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Két vitatkozó képviselőből ki lehet szűrni a csúsztatásokat és kiderül a kérdéses 
esetben kinek mi volt az álláspontja. Ő nem kolleganőről beszélt, de itt a példa arra, 
hogy ezt így lehet értelmezni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ő nem tudja másképp értelmezni, hogy ha arról beszélünk, hogy nem egyértelmű a 
jegyzőkönyv, akkor valaki információt tart vissza vagy mást ír le.  
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Csuhány Béla képviselő:  
A Vizy Pál képviselő úr elmondásával annyiban ért egyet, hogy az önkormányzat 
Szervezeti és Működés szabályzata szerint a képviselő-testületi ülésekről hang/ 
videofelvétel készül, tehát mind kettőnek kell készülnie. A képviselő-testület eddig 
arról döntött, hogy a témakör zárt ülés, vagy nyilvános, de nem készül videó felvétel. 
Véleménye szerint arról van szó, hogy azokat az üléseket, amiket nem szeretne az 
önkormányzat nyilvánosságra hozni, azokról készüljön felvétel, de ne kerüljön 
adásba.  
  
II. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az 
önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását 
és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja. 
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:   
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a bizottsági 
ülésen tett szavazatát módosítani fogja, mivel újra áttanulmányozta az előző 
jegyzőkönyveket, illetve előterjesztéseket.  
 
Dr. Gál János könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetését a törvény szerint 
módosítani szükséges, mely az előírt jogszabályok szerint megfelelő és elfogadásra 
javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal 
elfogadta a 20/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati rendeletet az önkormányzat és 
intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
(1. melléklet) 
 
III. Napirend 
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. 
évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót 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 önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének I. 
félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Dr. Gál János könyvvizsgáló:  
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének I. félévi módosításával 
együtt elkészült a beszámoló, mely a törvényi előírásoknak megfelelő. Elmondja, 
hogy a hiányt ki kell gazdálkodni, de az önkormányzat eleget tesz a jó működésnek. 
 
Vizy Pál képviselő:  
A beszámoló számadataiból látszik, hogy az adófizetésekben lemaradások vannak, 
valamint az átvett önkormányzati pénzeszközök teljesítése alacsony. A bírságok, 
pótlékok és egyéb sajátos bevételek 10 %-a teljesült, úgy gondolja, hogy az év 
végére 20 %-ot elérheti.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A bírságokat az önkormányzat adók módjára 2011. július 1-jétől nem hajthatja be 
bevételként. Elmondja, hogy a társult önkormányzatok pénzeszközei is hiányosak, 
ezért alacsony a teljesítési százalék. A vállalkozók számlájára folyamatos inkasszó 
van benyújtva a bérfizetési időszakok figyelembe vételével. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
A 2011. évi költségvetés tárgyalásakor szóba került a köztemető fenntartása. 
Kérdezi, hogy történt-e egyeztetés az egyházzal a költségek közös viseléséről. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető tartja a kapcsolatot az apát úrral és az 
ügyintézés folyamatban van.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

151/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2011 évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.  

 
        Határidő: 2011. szeptember 12. 
        Felelős: polgármester 
 
IV. Napirend 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógiai 
Program módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógiai Program módosítását 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 a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat Pedagógiai Program módosítását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógiai Program módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

152/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor 
Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Pedagógia Program 
módosítását a szakértői véleménnyel együtt megtárgyalta és elfogadja.  

 
        Határidő: 2011. szeptember 12. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat 3 fő pedagógusok áttanításáról szóló határozati javaslatot.   
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi, hogy az áttanítás érinti-e hátrányosan a bélapátfalvai iskola életét.  
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:  
A tantárgy felosztást úgy alakították, hogy a gyerekeket ez az áttanítás ne érintse 
hátrányosan, viszont pozitív hatása van az iskola költségvetése, illetve a 
pedagógusok szempontjából.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 3 fő pedagógus áttanításáról 
szóló hozzájárulásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
  

153/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, 
elfogadja, és hozzájárul, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat 3 fő közalkalmazott pedagógusa a 2011/2012. 
tanévben a kötelező óraszámuk terhére az alábbi áttanításokat végezzék: 

 
Jókai Mór Összevont ÁMK-ba 
Szilvásvárad, Egri u.8. 

  1 fő informatika szakos tanár 4 óra/hét 
 1 fő kémia szakos tanár  6 óra/hét 
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 Mikrotérségi Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodába  
 Egercsehi, Petőfi u.6. 
  1 fő rajz szakos tanár   6 óra/hét 
        ebből Egercsehi Iskolába      4 óra/hét 
                 Hevesaranyos Iskolába 2 óra/hét 

 1 fő fizika szakos tanár   3 óra/hét 
 
 

Határidő: 2011. szeptember 12. 
Felelős: Polgármester 

Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az iskolai napközis csoportok maximális 
létszámának túllépéséről szóló előterjesztést. 
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató: 
Jelenleg 91 fő jelentkezett napközis, illetve tanulószobai ellátásra, mely törvény 
szerint kötelező. A személyi feltételek nem adottak, pedagógiai asszisztens látja el a 
feladatot, aki aláírási joggal nem rendelkezik, de az ellátás biztosítva van. Ígéretet 
tesz arra, hogy egy gazdaságossági számítást fognak elvégezni arra vonatkozóan, 
hogy mennyi normatív támogatást igényelhetnek a tanulószobai ellátásra, illetve, 
hogy egy kezdő pedagógus bére meghaladja-e azt. Amennyiben meghaladja akkor 
javaslattal fog élni a képviselő-testület felé, hogy engedélyezzék az 1 fő pedagógus 
felvételét a tanulószoba vezetésére.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az iskolai napközis csoportok 
maximális létszámának túllépéséről szóló határozati javaslatról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

154/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat intézményben a 2011/2012. tanévben engedélyezi a napközis 
csoportokra vonatkozó maximális létszám 20 %-kal történő túllépését.  

 
        Határidő: 2011. szeptember 12.  
        Felelős: polgármester  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását, kérdezi a megbízott 
iskolaigazgatót kívánja-e kiegészíteni a határozati javaslatot.  
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató: 
Nem kívánja kiegészíteni, elmondja, hogy törvényi változások miatt szükséges a 
módosítás. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosításáról. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

155/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2003. (VIII.21.) sz. 
határozatával elfogadott Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint megtárgyalta és 
elfogadja: 
 
1. A 7.3. pont az alábbiakkal egészül ki: 

„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek nevelése, ellátása 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek nevelése, ellátása 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évf.) 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók nevelése, oktatása, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók nevelése, oktatása 

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

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók nevelése, oktatása, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók nevelése, oktatása” 

Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. augusztus 31. napján lép 
hatályba. 
Az egységes szerkezetű Alapító Okiratot e határozat elfogadásától számított 15 
napon belül kell elkészíteni. 

 
Határidő: 2011. szeptember 12. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgatót, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait a nyugdíjba vonulásokról, hiszen ebben a témakörben információt vesztettek a 
képviselők.  
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató: 
A nyugdíjazással kapcsolatban el szeretné mondani, hogy korábban 
áttanulmányozta a vonatkozó jogszabályokat és úgy találta, hogy kötelező a 
felmentési idő, illetve a jubileumi jutalom, így rossz számot adott meg 
előirányzatként. A korengedményes előrehozott nyugdíjnál közös megállapodással 
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megszüntetésre kerülő közalkalmazotti jogviszony, amire sem felmentési idő, sem 
jubileumi jutalom nincs. A közoktatási törvény engedélyezi, hogy tanítói területen 
tanár taníthat és a 4. osztályt le lehetett szakosítani, így a 2 fő pedagógus 
dokumentumait alá tudta írni. Elmondja, hogy 2011. szeptember 15-ig kell átutalni a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére a 2012. szeptember 1-ig esedékes nyugdíjat 
egy összegben. A nyugdíj járulékmentes, így a 2 fő részére esedékes nyugdíj 3 millió 
Ft. Kiszámolták, hogy 2011. évben a 2 fő részére járó bér és járulékai, valamint a 
Nyugdíjfolyósító részére átutalandó összeg közötti különbözet 1.553 ezer Ft. Így 
1.450 ezer Ft-nak kellett megkeresni a fedezetét. Az új igazgatónak tervezett bérből 
900 ezer Ft megtakarítás lehet, valamint 1 fő pedagógus esetében a tervezett bér, 
illetve a kifizetett táppénz járulék közötti különbség 700 ezer Ft. A fentiek szerint a 3 
millió Ft összegű kifizetésre 3.100 ezer Ft-ot lehet tervezni, így hozta azt a döntést, 
hogy a 2 fő pedagógus korengedményes nyugdíjba vonulhasson és élt azzal a 
lehetőséggel, ami egy korábbi képviselő-testületi határozatban szerepel, hogy a 
költségvetési kereteken belül hozhat döntéseket. Tény, hogy a költségvetésben 
tervezett 3.500 ezer Ft összegű előirányzat abban az esetben teljesül a 2011. évben, 
ha a létszámcsökkentési támogatásra benyújtott pályázat összege átutalásra kerül, 
valamint a túlóra kifizetésekből is lehet megtakarítást felmutatni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi, hogy a számítások úgy készültek-e el, hogy plusz költségvetési igényt nem 
nyújt be az iskola és a képviselő-testületi határozatban leírtak szerint az iskolánál 
nem kell költségcsökkentést végrehajtani, de az eredeti költségvetési előirányzaton 
belül gazdálkodjon. A fentiek szerint eleget tett az iskola a határozatban foglaltakra a 
humánerőforrás menedzselésével, vagy nem?  
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató: 
Ő bízik benne, hogy igen, és reméli, hogy a dologi kiadások is csökkenhetnek.  
 
Barta Péter képviselő: 
Köszöni, hogy az iskolaigazgató a határozat szerint végezte a munkáját és 
humánusan és emberségesen sikerült a nyugdíjazás kérdését megoldani. Egyet ért 
az igazgató asszony humánerőforrás tekintetében végrehajtott döntésével. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Az elmúlt időszakban többször beszélt az igazgató asszonnyal, de nem ő a 
képviselői kör e-mail elindítója, azzal ellentétben, hogy a képviselők időnként 
beszélnek egymással. Elmondások alapján megtakarítások hajthatók végre az 
iskolánál, illetve a létszámcsökkentési támogatásra benyújtott pályázat sikeres lesz, 
de nem biztos, hogy az a 2011. évben kifizetésre kerül. Fél attól, hogy csak 
részegységekben lesz megtakarítás, teljes egészében viszont nem és mi lesz akkor, 
ha év végén kiderül, hogy túlteljesítés van.  
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató: 
Véleménye szerint az önkormányzat költségvetése részegységekből épül fel. A 
létszámcsökkentési támogatásra benyújtott pályázat összegének egy része még 
2011. évben megkapható, de az is lehetséges, hogy egy összegben fog érkezni az 
önkormányzat számlájára.  
 
Barta Péter képviselő: 
Úgy gondolja, hogyha az iskola költségvetése 1 millió Ft-tal vagy pár 100 ezer Ft-tal 
több lesz, akkor azt meg lehet oldani átcsoportosításokkal, de 2012. évben 10 millió 
Ft összegű megtakarítás keletkezik a 2011. évi létszámleépítésből.   
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Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy 2012. évre a nyugdíjaztatás miatt az iskolának jelentkezik kiadása? 
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató: 
Nem. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Korábbi ülésen arról volt szó – Ferencz Péter polgármester elmondása szerint -, 
hogy azért nem lehet az iskolából előnyugdíjba küldeni a pedagógusokat, mert az 
önkormányzat más intézményében is van ilyen korú alkalmazott és a képviselő-
testület nem támogatja az előnyugdíjba vonulást. Ezzel ellentétben megtörtént az 
iskolában az előnyugdíjaztatás.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Valóban ő mondta, hogy a Polgármesteri Hivatalban is felmerült a korengedményes 
nyugdíjaztatás iránti kérelem, melyet ő és a jegyző asszony nem tudják támogatni, 
mivel az intézmény ezt nem tudja kigazdálkodni, a felmerülő költségeket egy 
összegben nem tudja fedezni. Amikor a képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi 
helyzetét tárgyalta, akkor az iskolát érintő témát úgy zárta, hogy az iskolaigazgató 
tartsa be a 2011. évi költségvetését és azon belül oldja meg mind a nyugdíjazási, 
mind pedig a létszám-leépítési problémáját.  
 
Kary József alpolgármester:  
Ő örül, hogy megvalósult a korengedményes nyugdíjaztatás, mivel ezzel egy élet 
munkáját lehetett elismerni, de úgy gondolja, hogy az iskola rendelkezett 
tartalékokkal, költségvetési mozgástérrel, melyeket az igazgató asszony jól ki tudott 
használni. Nem mindegyik intézmény feladatellátásában lehet ezt megtenni.    
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató: 
Azért adódott az iskolának nagyobb mozgástere, mivel osztályösszevonásokra került 
sor, ami lehetővé tette a létszámcsökkentést.  
 
 
V. Napirend 
Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a 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 Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és az alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolja:  
 
1. javaslat  
10. oldal. Az intézmény kiegészítő tevékenysége kiegészül:  
 
Részt vesz a település sportéletének szervezésében. Különösen a nem 
versenyszerű sportok tekintetében, a település és kistérség lakossága, vállalkozói, 
munkavállalói, civil szervezetei, köztisztviselői, közalkalmazottai számára, a 
települési és térségi összetartozás erősítése céljából sport rendezvényeket szervez. 
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2. javaslat  
13. oldal. Egyéb művészeti, kulturális foglalkozások kiegészül:  

A települési közösségi események médiafelelőse 
 
Bajzát Zsolt képviselő: 
Az intézmény kiegészítő tevékenységében szereplő turisztikai érdeklődésre is 
számot tartó, a városimázs javítását elősegítő programok, rendezvények, kiállítások 
szervezése, kiadványok készítése a civil szervezetekkel együtt valósuljon meg és 
egy szakember kezébe kerüljön ez a feladat, hogy akár kistérségi, akár városi 
szinten fejlődés mutatkozzon.  
 
Kary József alpolgármester: 
Kérdezi, Nagy Gyöngyvér igazgatót, hogy sport szakemberrel rendelkezik-e az 
intézmény? Mit jelent a média felelősség? Az intézmény rendelkezik médiatudással, 
vagy más szervezettel végzi a feladatot, megrendelés alapján? Korábban a 
képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár éves elfogadott program tervét 
kevésnek találta és kibővítette a feladatait médiával, sporttal, idegenforgalommal. Ha 
a képviselő-testület humánerőforrás cserét akar az intézményben, akkor a fent 
említett három szakterületen diplomázott alkalmazottat kellene keresni. Ha ezek a 
feladatok számonkérésre kerülnek, akkor a Művelődési Ház és Könyvtár jelenlegi 
dolgozói nem fogják tudni elvégezni. Fél év múlva felül lehet vizsgálni a feladatok 
teljesítését. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Korábbi bizottsági ülésen már elmondta, hogy kiegészítő feladatokat lehet az 
intézmény dolgozóinak adni, de akkor még több elégedetlenség lesz. Úgy gondolja, 
hogy ezek a feladatok a jelenlegi alkalmazottakkal nem végezhetők el. A média 
felelősség a bizottsági ülésen hangzott el és javasolja, hogy értelmezze a képviselő-
testület, hogy mit is jelent. A sport feladatokkal kapcsolatban azt kívánja elmondani, 
hogy az intézményben dolgozik egy sportoló, aki végzettségét tekintve könyvtáros és 
nem sportmenedzser. A képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát elfogadta több módosító javaslattal együtt köztük az önként vállalt 
feladatok között a turisztikai feladatot is, ami nem szerepel a rendeletben. A 
turisztikai feladatot bármelyik intézmény elláthatja? A turisztikai feladat ellátásáról az 
önkormányzat költségvetésében meghatározott pénzeszközzel rendelkezik. Ha a 
turisztikai feladat nincs benne az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatában, akkor nem gondolja, hogy azt az intézménynek el kell látnia. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat tárgyalásakor a képviselő-
testület elfogadta azt a módosító javaslatot, hogy a turisztika önként vállalt feladat 
legyen.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
A jelenlegi hatályosított rendeletben nincs benne a módosítás.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Jelezni kívánja, hogy olyan önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat van 
érvényben, amiben nem szerepel a képviselő-testület által elfogadott módosítás, így 
nincs végrehajtva.  
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Barta Péter képviselő: 
Az önkormányzat az intézményeken keresztül hatja végre a feladatokat. A 
Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő az 
egyéb művészeti kulturális foglalkozások feladatkörét felolvassa a képviselő-testület 
tagjainak. Elmondja, hogy a fent ismertetett feladatkörök olyan megfoghatatlanok, 
amiket vagy megcsinál a dolgozó, vagy nem. A Szociális, Oktatási és Kulturális 
Bizottság azt kérte, hogy ne történjen meg az, hogy a Bélapátfalván megrendezésre 
kerülő program ne legyen rögzítve és leadva a település lakossága számára. 
Véleménye szerint azt kell eldönteni, hogy a médiafelelős megfogalmazás megfelelő-
e a fent említett feladatok elvégzésére. Korábban Bélapátfalván voltak sportnapok, 
sportvetélkedők, rendezvények, amit nem egy ember szervezett, hanem összefogtak 
és együtt valósították meg a programokat. Nem azt kell nézni, hogy a Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatója fog mindent csinálni, hanem azt kell figyelembe venni, 
hogy van egy Sportegyesület, egy idegenforgalmi egyesület, polgárőrség és ezeket a 
civil szervezeteket össze kell fogni, a szervezésbe bele lehet vonni, ötleteket lehet 
adni és mindent meg lehet valósítani.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület nem a haladás irányába mozdul el. Vannak 
köztünk olyanok, akik mindent megtesznek annak érdekében – törvények mögé 
bújva – hogy, hogy ne jusson előre a település, illetve az önkormányzat. Véleménye 
szerint a sport, a kultúra és az idegenforgalom nem válhat el egymástól. Ő nem arra 
gondolt, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói élsportolókat fognak kinevelni, 
hanem például egy teke versenyt szerveznének a kistérség 13 települése között. A 
dolgozóknak nem kell részt venniük a rendezvény lebonyolításánál, mert azt 
rábízhatnák a helyi sportegyesületre, nekik csak az előzetes szervezést kell 
végrehajtani, tehát koordinálási tevékenységet végeznének. Mivel az 
önkormányzatnak nincs egyéb dolgozói csapata erre a feladatra, így nem gondolja, 
hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyes dolgozóinak kellene ezt a feladatot ellátni. 
Véleménye szerint nem plusz feladatokat erőltet az önkormányzat a Művelődési Ház 
és Könyvtár dolgozóira, de egy biztos, hogy a normatív támogatást az önkormányzat 
az igazgatási-, kulturális- és sport feladatokra kapja az államtól. Ebből főállású 
dolgozók a Művelődési Házban vannak, a sportnak nincsenek. Meg lehet fordítani a 
helyzetet és akkor a civil szervezetek rendezik a programokat, de akkor csökkenteni 
kell a Művelődési Ház és Könyvtár ilyen irányú támogatását és nincs szükség a 4 
főállású alkalmazottra, valamint a programok szervezéséért a megmaradó 
támogatást a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület, valamint a 
Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület kapja. Reméli érzi minden képviselő, hogy 
az elmúlt időszakban kevés rendezvény, illetve program volt Bélapátfalván. A sport, a 
kultúra, illetve az idegenforgalom egy-egy része a település menedzselésében. A 
turisztikai egyesület menedzseli a szállásokat, de a szállások mit sem érnek kulturális 
élet nélkül. Bélapátfalvának nyújtani kell kulturális programokat az idelátogatóknak, a 
lakosságnak, illetve a kistérségnek. Elmondja, hogy a szlovákiai Jászó községbe 
kapott meghívást Bélapátfalva, mint testvértelepülés a helyi programokon való 
részvételre. Nem voltak drága programok, hiszen azokat úgy állították össze, hogy a 
helyi vagy környező település tánciskolából, zeneiskolából, balettiskolából elhívták a 
fellépőket és minimális útiköltség térítésért vállalták a programon való részvételt, ami 
nagyon jó hangulatú és jól megszervezett műsor volt. Úgy gondolja, hogy a 
sportrendezvényekhez nem kell sok pénz. A vállalkozók közötti tekeversenyt 
meghatározott nevezési díj befizetése mellett meg lehetne szervezni. Ez a módszer 
nagyon jól működik a helyi horgászegyesületnél, ahol a tagok a horgászversenyre 
befizetik a nevezési díjat és abból az összegből megrendezik a versenyt. Úgy 
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gondolja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár működésén szükséges változtatni, 
mert ez így nem jó, de várja az ötleteket, javaslatokat.         
 
Vizy Pál képviselő: 
Egyet ért azzal, hogy a turisztika, sport és kultúra nem válhat el egymástól, mert egy 
kulturális rendezvényt lehet turisztikai eseményként érteni, ugyanez az álláspontja a 
sportrendezvényeknél. Továbbá egyet ért a turisztikai menedzser alkalmazásával is, 
aminek ő, mint az idegenforgalmi egyesület elnöke örülne a legjobban. Meg kell 
jelölni a bérének a fedezetét, de ne olyan végzettségű legyen, aki gyorstalpalón 
elvégzett egy OKJ-s tanfolyamot. Ez a személy ellátná a település marketingjét, 
illetve a turisztikával kapcsolatos feladatokat. A Bélapátfalva Idegenforgalmáért 
Közhasznú Egyesület nagyon sok kulturális programot szervezett, amikor még a 
támogatást megkapták az önkormányzattól. Az egyesület tagdíjakból, pályázati 
pénzekből és támogatásokból működik. 2011. évi 300 ezer Ft támogatásból nyári 
programot az egyesület nem fog tudni megvalósítani. A zenés nyári esték 
tapasztalatit tovább adta az igazgató asszonynak, valamint több olyan e-mailt is küld, 
amiket ötlet szintjén tovább lehet fejleszteni. Az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az elfogadott módosításokkal együtt hatályossá kell tenni. 
Elmondja, hogy az egyesület nem fogja elvárni a Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozóitól, hogy vegyenek részt az utazás kiállításon, mert nem ebben várja a 
turisztikai segítséget. Olyan programokat, illetve eseményeket kell szervezni, amik 
turisztikailag is eladhatók. Nem falunapot, illetve városnapokat kell rendezni, hanem 
olyan programot, ami érdekes, figyelemfelkeltő és a médiában is megjelentethető 
legyen. Ő nem azt várja el a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóitól, hogy helyette 
dolgozzanak, hanem, hogy a programok támogassák a turisztikai elképzeléseket. 
Fenn tartja azt az ajánlatát, hogy az igazgató asszony bármilyen kéréssel, javaslattal, 
program összeállításnál szívesen áll a rendelkezésre. Véleménye szerint a 2012. évi 
program tervezetnek már kész kellene lennie.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Folyamatban van a 2012. évi programterv, ami szeptember végére el fog készülni.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Ha a település 2012. évi programterv összeállítására meg van híva a Bélkő Nonprofit 
Kft. vezetője, az iskola igazgatója, az önvédelmi csoport vezetője, a 
horgászegyesület, a sportegyesület, akkora az igazgató asszonynak kell a program 
ötleteket kitalálnia és azok alapján a civil szervezetek anyagi támogatáson kívül 
minden segítséget meg tudnának adni. Kérdezi, hogy a turisztikai információs 
irodából miért vannak kitiltva a jelenlegi közfoglalkoztatottak? Tudomása szerint a 
dolgozók nem láthatják el az iroda feladatát. A költségvetés tárgyalásakor ő 
javasolta, hogy a Gesztenyés kiállítóház feladatait ellátó közfoglalkoztatottak lássák 
el a turisztikai iroda feladatait is, amely rendelkezik mindenféle infrastruktúrával 
(számítógép, Internet, fénymásoló, zárható szekrény), de ott a dolgozók nem 
mehetnek be a helyiségbe. Korábban Bélapátfalván járt a Megyei Turisztikai 
Bizottság és elmondták, hogy ilyen Turisztikai Információs Iroda, melyet egyesület 
működtet, önkormányzati segítséggel nagyon kevés van. A berendezések pályázati 
úton nyert pénzösszegből lettek megvásárolva és most jelenleg nem lehet 
működtetni, mert nincs egyetértés az egyesület és az önkormányzat között. 
Véleménye szerint ez az iroda kiválóan alkalmas arra, hogy a Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatója feladatokkal lássa el a közfoglalkoztatott dolgozókat.  
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Csuhány Béla képviselő:  
A képviselő-testület teljesen eltért a napirendi pont tárgyalásától, egyebekben 
lehetne tovább folytatni a témát, vissza kellene térni a médiafelelős 
megfogalmazáshoz, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatához.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ő nem tiltott meg senkinek semmit, tudomása szerint a jegyző asszony sem. 
Javasolja, hogy egy megállapodást kössön a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint 
a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület, hogy a feladatok ellátása 
megfelelő legyen mindegyik fél számára. Elmondja, hogy a közfoglalkoztatott 
dolgozók nem biztos, hogy megfelelő képzettséggel rendelkeznek, hogy egy 
irodában kezelni tudja a számítógépet, ellásson adminisztrációs feladatot, illetve 
pénztárbizonylatot tudjon kiállítani. Úgy gondolja, hogy a részletek egyeztetése az 
önkormányzati intézmény vezetője, valamint az egyesület elnöke között kell, hogy 
megtörténjen és a munka törvénykönyve, illetve az adótörvények szerint kell eljárni. 
 
Nagy Gyöngyvér igazgató: 
Elmondja, hogy elkészített egy együttműködési megállapodás tervezetet a 
Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú 
Egyesület között, melyet elektronikus úton megküldött, mind az elnök úr, mind pedig 
a polgármester úr részére áttanulmányozásra. Ha a megállapodás megfelelő, illetve 
a felek közötti megbeszélés is megtörtént azt követően végleges formában 
elkészülhet a dokumentáció.  
 
Kary József alpolgármester:  
Az új feladatok ellátásához több fajta szakmai tudásra, türelemre van szükség, 
amihez nem elég a jó szándék. Előbb vagy utóbb minden egyes területhez (sport, 
média, idegenforgalom) forrást kell biztosítani. Úgy gondolja, hogy az idegenforgalom 
a következőkben is az önkormányzat önként vállalt feladata lesz, és ha kötelező, ha 
nem foglalkozni kell vele a település érdekében. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
A média felelősségnek vannak anyagi szükségletei, ráfordítást igényel. Ő azt 
szeretné, hogy mindig minden esemény rögzítve legyen, de a műsor sugárzásnak is 
magas költségei vannak. Véleménye szerint ne legyen médiafelelős addig, amíg 
nincsenek meg a megfelelő források, illetve nincsenek rendezve a TV3 ügye a 
vállalkozóval. Tudomása szerint az adásjog a vállalkozó tulajdona, ő dönt arról, hogy 
mi kerüljön be a kábeltévé adásába. A képviselő-testület nem mondhatja azt, hogy 
minden bélapátfalvai rendezvény rögzítve legyen, illetve adásba kerüljön, hiszen 
ilyen esetekben jogdíj fizetési kötelezettség merül fel és annak a költségeit melyik fél 
fogja fedezni. Alpolgármester úr elmondása szerint média felelőst egy média 
tevékenységgel foglalkozó vállalkozó is elláthat, de annak még magasabbak a 
költségei.  Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy lesz médiafelelős, akkor kéri, hogy 
egy személy (az igazgató) legyen megjelölve, aki koordinálja, kiadja a média 
felelősnek a munkát, a fontossági sorrendet figyelembe véve. Véleménye szerint a 
médiafelelős meghatározást pontosítani kell.  
 
Barta Péter képviselő:  
A médiafelelős előrelépést jelentene, hiszen a település lakossága elvárja, hogy a 
rendezvényekről viszont láthassák magukat a kábeltévében. Tudja, hogy nagyon 
nehéz régi, javított, nem megfelelően működő technikával dolgozni, de úgy gondolja, 
hogy ezekkel az eszközökkel kell a lakosság elvárását teljesíteni. Elmondja, hogy 
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nem várna nagy teljesítményt a média felelőstől, de ez a meghatározás magába 
foglalja azt, hogy legalább a kiemelt programokon jelenjen meg. A Szociális, Oktatási 
és Kulturális Bizottság ülésén többféle megfogalmazás hangzott el arról, hogy egy fő 
rögzítse az eseményeket, a felvételeket levetíthető formába hozza, valamint a TV3 
adásában megjelenteti. Szükség van a média felelősi feladatkörre, és ő fenn tartja a 
bizottság kiegészítő javaslatait.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Nehéz erről a témáról beszélni, hiszen igények merülnek fel, mind a lakosság, mind 
pedig Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke részéről. 
Korábban természetes volt, hogy egy reggel 5 órakor kezdődő horgászverseny 
videózva van, de ezek elmúltak, kiestek, megváltoztak az ismert okok miatt. 
Tudomásul kell venni, hogy ezen feladat ellátásához humánerőforrás, illetve 
technikai eszközök is szükségesek ebben a nehéz anyagi helyzetben. Elmondja, 
hogy az elmúlt hétvégén Csűrös Zoltán képviselő úr társadalmi munkában – melyet 
már 20 év óta végez, díjazás nélkül - videózta és fényképezte a veterán 
autóstalálkozó rendezvényét, mely az Apátságnál került megrendezésre és nagy 
sikere volt, bár a helyi és környező településekről kevesen jelentek meg. Véleménye 
szerint a médiafelelős nem csak azt jelenti, hogy egy rendezvényt rögzít, felvételt 
vág, illetve megjeleníti a kábeltévében, hanem szélesebb feladatkört jelent. 
Készíthetne szóróanyagot, prospektust, 10 oldalas terjedelmű Bélapátfalváról szóló 
könyvet, amit 2-3 évente lehetne aktualizálni, amelyben megjelenhetnének a 
programok, sportrendezvények, kulturális események, turisztikai látványosságok, 
önkormányzati fejlesztések, szolgáltatások. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói munkaköri leírásainak 
nagy része alkalmas arra, hogy rugalmas munkaidőben végezhessék el a 
feladatokat. Csűrös Zoltán képviselő úrral egyet ért abban, hogyha az igazgató 
asszony időben megkapja azoknak a rendezvényeknek a listáját, melyet videóra 
kellene rögzíteni, akkor lehetne rugalmasan kezelni a munkaidőt. A takarító 
személyzetnél látta a 8-16-ig tartó munkaidőt, ahol szintén javasolja a rugalmas 
munkaidő beosztást, valamint, hogy őt technikai segítő személyzetnek kellene 
nevezni, mert ugyanúgy részt vesz a színpad rendezésénél és egyebeknél. 
Rendezvények szervezésénél van-e lehetőség arra, hogyha az egyik dolgozónak 
van szabad órája, akkor az a személy besegít a másiknak a szervezésben. 
Véleménye szerint a Gesztenyés Kiállítóházban jelenleg közfoglalkoztatásban 
dolgozó személy alkalmas arra, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár marketing 
stratégiájába információkat, adatokat és partneri kapcsolatokhoz megfelelő adatokat 
gyűjtsön. A média felelősi megfogalmazásnak a médiával való kapcsolattartást is 
tartalmaznia kell. Kérdezi, hogy tervezi-e a Művelődési Ház és Könyvtár saját honlap 
létrehozását? 
 
Nagy Gyöngyvér igazgató:  
Pályázat útján szükséges volt a konzorciumi tagoknak egy egységes felület 
létrehozása, mely a Bródy Sándor megyei könyvtár honlapján keresztül érhető el a 
bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár honlapja. Kary József alpolgármester úr 
elmondása szerint a két új feladatkör ellátása (idegenforgalom és sport) 
szakembereket igényel, de véleménye szerint nem verseny sporttal kapcsolatos és 
nem idegenforgalmi stratégiai feladatokat kell elvégezni, hanem ebben való 
részvételt kell nyújtani, illetve össze kell fogni a helyi civil szervezetekkel, 
intézményekkel. A Művelődési Ház és Könyvtár ezt vállalja és próbálja a feladatokat 
végrehajtani és kezdeményezni fog egy megbeszélést az érintett szervezetekkel, 
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hogy a munkaterv szerint valósuljanak meg a programok. Úgy gondolja, hogy ezeket 
a feladatokat így értelmezte mind a bizottság, mind pedig a képviselő-testület. Vizy 
Pál képviselő úr által elmondottak szerint olyan programokat kell szervezni, ami 
turisztikailag elfogadható. Ő már többször elmondta, hogy a közművelődési és a 
könyvtári rendezvények nem látványosak, de sok munka van benne és fontos ez is. 
Az intézmény nem kizárólag rendezvényszervezéssel foglalkozik. Elmondja, hogy az 
utazás kialítással kapcsolatos szervezésben nagyon szívesen részt venne, hogy 
együtt közösen lássák el a feladatokat. A környező településeken megvalósuló 
népszerű rendezvényeket, programokat közösen szervezik vagy az önkormányzattal, 
Művelődési Házzal, Tourinform irodával, civil szervezetekkel. Jó lenne, ha 
Bélapátfalván is közös szervezéssel valósulnának meg a programok, mellyel ő egyet 
ért és egy egyeztető megbeszélést szeretne kezdeményezni. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi Nagy Gyöngyvér igazgatót, hogy a most elhangzott kiegészítésekről mi a 
véleménye? Turisztika, sport és médiafelelős feladat elvégezhető, vagy valóban 
többletterhet jelent a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói számára? Mi az a feladat 
amit szűkíteni, illetve csökkenteni kell, vagy megváltoztatna, illetve nem tenne bele a 
Szabályzatba? Figyelembe kell venni a feladat ellátásra kapott normatív támogatást, 
illetve az intézmény alap tevékenységét is el kell látni.  
 
Nagy Gyöngyvér igazgató: 
Úgy gondolja, hogy az a megfogalmazás, ami a javaslatban szerepel az elfogadható. 
Ha arra gondol a képviselő-testület, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár alakítson 
idegenforgalmi koncepciót és lásson el egyedül ilyen feladatot azzal nem ért egyet. A 
hosszú távú terveket tekintve a feladatok teljes körű ellátásához szakember 
szükséges, de a segítséget, illetve a feladatok elvégzéséhez a közreműködést 
minden esetben a Művelődési Ház és Könyvtár meg tudja adni. Úgy gondolja, hogy a 
tömegsportban együtt tud működni az intézmény, ha a helyi sportegyesület is részt 
vesz a rendezvény megvalósításában, lebonyolításában.    
   
Ferencz Péter polgármester:  
Ha a mondat végére oda kerül a „helyi sportegyesülettel közösen” meghatározás 
akkor az az igazgató számára elfogadható? 
 
Nagy Gyöngyvér igazgató:  
Igen elfogadható, de szerinte ez benne van már a kiegészítő javaslatban, de ha úgy 
mondjuk, hogy „együttműködve a szakmai civil szervezetekkel” az teljesen 
egyértelmű. A média felelőssel kapcsolatban a Csűrös Zoltán képviselő úrral ért 
egyet és elmondja, hogy nem a feladat a probléma, hanem a törvényi és jogi háttér. 
A megfogalmazás, mint „médiafelelős” nagyon tág fogalom. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Hogyan lehet szűkíteni a „médiafelelős” tág fogalmat? Mi a javaslat? 
 
Nagy Gyöngyvér igazgató: 
Úgy gondolja, hogy ennek a témának most itt helye nincs, mivel nem rendeződtek 
még a kábeltévével kapcsolatos ügyek. 
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el azt, hogy a módosított Szervezeti és 
Működési Szabályzat szerint készüljön el a 2012. évre vonatkozó programterv és egy 
fél év után a plusz feladatok teljesítéséről kapjon egy tájékoztatót.      
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Ferencz Péter polgármester: 
Egyet ért, de mi a képviselők javaslata a médiafelelős ügyében? Úgy gondolja, hogy 
a jelenlegi képviselő-testület az elmúlt évben több napirendi pontot is elvetett és ezt ő 
már nem szeretné későbbre halasztani.  
 
Nagy Gyöngyvér igazgató:  
Az intézmény dolgozójának van napi 8 órás munkája, amelyben szakmai feladatokat 
kell elvégeznie, de néha forgat és felvételt vág. Javasolja, hogy előzetesen 
egyeztetve egy héttel a rendezvény előtt kellene jelezni a felvétel rögzítési igényt, de 
ennek a feladatnak az elvégzése ne menjen az alapfeladat elvégzésének rovására.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elkezdődött egy folyamat melyben technikai eszközök beruházása valósult meg, 
melyet folytatni kíván. A bizottság módosító javaslatát ki szeretné egészíteni azzal, 
hogy a „települési közösségi események médiafelelőse és az önkormányzat a 
technikai háttér elősegítését elsődleges szempontnak tekinti”. Tudomása szerint 
most is vannak problémák miszerint lehet rögzíteni, de a felvételeket nem lehet 
vágni. Szükséges a megfogalmazás ugyanis ő az intézménytől hogy várhatja el, 
hogy a film megjelenítésre kerüljön, ha nem lehet vágni. Mivel a kiegészítő mondata 
nem a munkakörökhöz tartozik, ezért kérdezi, hogy akkor hová kerüljön? 
 
Barta Péter képviselő: 
A polgármester úr által javasolt kiegészítés ne az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatába kerüljön, mert nem oda való. 
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Javasolja, hogy az kerüljön a mondat végére, hogy a rendelkezésre álló technikai 
felszereléssel.   
 
Vizy Pál képviselő: 
Külön határozatban kellene elfogadni, határidővel megjelölve, amikor a TV3 ügye 
végleg lezáródhat.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Van egy érvényes képviselő-testületi határozat a fenti ügyre vonatkozóan.  
 
Nagy Gyöngyvér igazgató:  
Igen, 2011. szeptember 30. a határideje az önkormányzat és a vállalkozó közötti 
leltár elkészítésének.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ő egyet ért Csűrös Zoltán képviselő úr javaslatával mely szerint „a települési, 
közösségi események médiafelelőse a meglévő technikai háttérrel biztosítva” résszel 
egészülne ki. 
 
Barta Péter képviselő:  
Ő megérti Csűrös Zoltán álláspontját, de úgy gondolja, hogy szükséges foglalkozni 
az üggyel, mert ha, nem tárgyalja meg a képviselő-testület, akkor továbbra is az lesz, 
hogy vagy megjelenik a felvétel, vagy nem és valamit tenni kell. 
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Csűrös Zoltán képviselő:  
Úgy gondolja, hogy ő és az intézmény dolgozója minden rendezvényen próbált 
megjelenni és ez továbbra is így lesz, de meg kell oldani a problémás ügyet, tisztázni 
kell a viszonyokat.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alábbi módosító javaslatokról:  
 
1. javaslat   
10. oldal. Az intézmény kiegészítő tevékenysége kiegészül:  
 
Részt vesz a település sportéletének szervezésében. Különösen a nem 
versenyszerű sportok tekintetében, a település és kistérség lakossága, vállalkozói, 
munkavállalói, civil szervezetei, köztisztviselői, közalkalmazottai számára, a 
települési és térségi összetartozás erősítése céljából sport rendezvényeket szervez a 
helyi sportegyesülettel együttműködve. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot. 
 
2. javaslat  
13. oldal. Egyéb művészeti, kulturális foglalkozások kiegészül:  

A települési közösségi események médiafelelőse a meglévő technikai háttér 
biztosításával. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Művelődési Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról a fenti módosításokkal együtt.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

156/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát 
a fenti módosításokkal együtt. 

 
        Határidő: 2011. szeptember 12. 
        Felelős: igazgató 
 
VI. Napirend 
Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár 
Alapító Okiratának módosítását 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 a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 
és azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra, hogy „a költségvetési szerv vezetője 
a vezetői feladatai mellett egy szakmai munkakört is ellát”. Elmondja, hogy jelenleg 
az igazgató a vezetői megbízása mellett ellátja a művelődés szervezői munkakört. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kérdezi a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy ragaszkodik-e a 
módosító javaslathoz, figyelembe véve azt, hogy a törvény erejénél fogva ez a 
szabályozás hatályos, tehát az intézmény vezetője nem menedzserigazgató, hiszen 
vezető feladatot csak úgy láthat el, ha mellette szakmai munkakört is betölt. 
Tudomása szerint az önkormányzati rendeletalkotásra az a szabály vonatkozik, hogy 
a jogszabály szövegét, nem lehet ismételni, de jelen esetben ez egy határozat.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:   
A módosító javaslatot az igazgató kezdeményezte, de akkor még nem volt ismert a 
Kary József alpolgármester úr által ismertetett törvényi háttér. Ha ő nem javasolja, 
akkor nincs szükség még egyszer megfogalmazni a jogszabályban leírtakat.       
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, hogy a jegyző asszonyt kellene megkérdezni, hogy a magasabb rendű 
jogszabályt lehet-e ismételni a határozatban vagy ez csak az önkormányzati 
rendeletekre vonatkozik? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A határozatban szerepelhet a módosító javaslat.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ha Kary József alpolgármester úr azt mondja, hogy fölösleges a módosító javaslatot 
a határozatba tenni a jogszabályra hivatkozva, akkor ő egyet ért vele. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésen arról volt szó, hogy az Alapító 
Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat nem volt összhangban és ezért 
javasolta a bizottság, hogy kerüljön bele a módosító javaslat, miszerint az igazgató 
ellát egy szakmai munkakört.   
 
Nagy Gyöngyvér igazgató:  
Igen, a jegyző asszony kérése volt, hogy az intézményben 4 fő alkalmazott van, de öt 
munkakör szerepel a Szervezeti és Működési Szabályzatban, akkor kerüljön bele, 
hogy az igazgató a közművelődési munkakört is ellátja. Ez alapján került volna be az 
alapító okiratba is a módosítás. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Igen, a Szervezeti és Működési Szabályzatban konkrétan meg van határozva, hogy 
az igazgató a közművelődési feladatokat látja el és az alapító okiratban csak 
általános megfogalmazásként került bele.  
 
Kary József alpolgármester:  
Az igazgató nem feladatkör, az egy megbízás és a Szervezeti és Működési 
Szabályzat szerint 5 munkakör van. A jogszabály szerint az pályázhat, aki  
rendelkezik szakmai végzettséggel, így közalkalmazotti kinevezést és 
intézményvezetői megbízást kap.   
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Ferencz Péter polgármester:  
A fent elhangzottak szerint a Szervezeti és Működési Szabályzatban van probléma, 
mert abba belekerült egy munkaköri leírás, ami igazgató.  
 
Nagy Gyöngyvér igazgató:  
Ő korábban kapott egy munkaköri leírást, ami az igazgatóra szól. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kary József alpolgármester úr tájékoztatása szerint a Szervezeti és Működési 
Szabályzat jó, benne van 5 feladatkör, de abból kettőt 1 személy lát el.  Az alapító 
okiratban a bizottság javaslata szerint szükséges az a kiegészítés, hogy az 
intézmény vezetője egy szakmai feladatot is ellát.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A fentiek szerint már szó volt róla, hogyha a jogszabályban már szerepel az a 
megfogalmazás akkor az alapító okiratot nem szükséges kiegészíteni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Művelődési Ház és Könyvtár 
Alapító Okiratának módosításáról az eredeti előterjesztés szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

157/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi 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. Az 5. pont az alábbiak szerint módosul: 

„5. Költségvetési szerv székhelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 47.” 
2.  A 6 .pont az alábbiak szerint módosul: 

„6. Költségvetési szerv telephelye: Gesztenyés Kiállítóház  
   3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 38.” 

3. A 8. pont kiegészül az alábbiakkal: 
8. Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
„és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési és 
könyvtári tevékenységek” 
Művelődési Ház  
„g) Egyéb szabadidős lehetőségek biztosítása, programok szervezése, az 

intézmény tulajdonában lévő helyiségeinek bérbeadása. 
h) Turisztikai érdeklődésre is számot tartó, a városimázs javítását elősegítő 

programok, rendezvények, kiállítások szervezése, kiadványok készítése, 
i) A kulturális turizmus érdekében speciális akciók, fesztiválok szervezése, 
j) Együttműködés, programok közös koordinálása és szervezése a települési 

és kistérségi oktatási, nevelési, közművelődési, turisztikai feladatokat is 
ellátó partner-intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel.” 

4. A 9. pont kiegészül az alábbi 9.3. ponttal: 
„9.3. 2011. október 1-jétől: 
Szakfeladat száma, megnevezése 
       910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
       900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
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       932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, 
programok 
890111 Esélyegyenlõség elõsegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok 
890122 Fogyatékossággal élõk esélyegyenlõségének elõmozdításával 

kapcsolatos egyéb tevékenység 
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos 

gondolkodásának fejlesztését segítõ programok 
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
890221 Az idõskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó idõskor 

megteremtését célzó programok” 
5. A 12. pont az alábbiak szerint módosul: 

„12. Irányító és fenntartó szerv neve: Bélapátfalva Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete” 

6. A 13. pont az alábbiak szerint módosul: 
„13. Irányító és fenntartó szerv székhelye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 1.” 
 

Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. október 1. napján lép 
hatályba. 
Az egységes szerkezetű Alapító Okiratot e határozat elfogadásától számított 15 
napon belül kell elkészíteni. 
 

Határidő: 2011. október 1. 
Felelős: polgármester 

VII. Napirend 
Pályázat benyújtása létszámcsökkentési költség támogatására  

 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a létszámcsökkentési költség 
támogatására benyújtandó pályázatot és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a létszámcsökkentési költség támogatására benyújtandó 
pályázatot és elfogadásra javasolja, a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról a 
határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  

 
158/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és a 
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III.3.) BM rendelet 4.§.(1) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményeinek a 2011. évi létszámváltozását 
az 1/2011. (II.15.) rendelet tartalmazza, mely szerint a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat székhely intézmény (a Bélapátfalvai Általános 
Iskola) létszáma 2011. március 1-jétől 2 fő pedagógus álláshely, 1 fő technikai 
álláshely került megszüntetésre.  
Így az alábbiak szerint alakulnak a létszámok 2011. évben Bélapátfalva Város 
Önkormányzatnál: 

fő 
 Létszámcsökkentés 

előtt (2011.01.01.) 
Létszámcsökkentés 
után (2011.03.01.) 

Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat 

61 58 

GAMESZ 22 22 
Művelődési Ház és Könyvtár 4 4 
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja 5 5 
Egészségügyi intézmények 9 9 
Polgármesteri Hivatal 31 31 
Önkormányzati szintű létszám 132 129 
 
 
A létszámcsökkentéssel érintett 3 fő álláshelyből 1 fő álláshely ténylegesen 
megszüntetésre került 2011.06.30-án a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat székhely intézményénél (a Bélapátfalvai Általános 
Iskolánál) technikai álláshelyen, melyről a 118/2011. (VI.27.)  Képviselő-testületi 
határozat rendelkezik. 
 
A létszámcsökkentéssel érintett további 2 fő pedagógus álláshely ténylegesen 
2011.10.13-án és 2011.10.14-én kerülnek megszüntetésre a Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat székhely intézményénél (a Bélapátfalvai 
Általános Iskolánál) pedagógus álláshelyen.  
 
Az elbocsátott foglalkoztatottal kapcsolatos megszüntető okiratainak dátuma: 
2011.02.14. és 2011.02.15. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi 
költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
20/2011. (IX.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete alapján a Petőfi Sándor 
Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat székhely intézményénél (a 
Bélapátfalvai Általános Iskolánál) további 1 fő pedagógus álláshely kerül 
megszüntetésre 2011.08.04-én.  
 
Így a létszámok további alakulását az alábbi táblázat mutatja 2011. évre Bélapátfalva 
Város Önkormányzatnál: 
 
 Létszámcsökkentés 

előtt (2011.03.01.) 
Létszámcsökkentés 
után (2011.08.04.) 

Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat 

58 57 

GAMESZ 22 22 
Művelődési Ház és Könyvtár 4 4 
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja 5 5 
Egészségügyi intézmények 9 9 
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Polgármesteri Hivatal 31 31 
Önkormányzati szintű létszám 129 128 
 
 
A létszámcsökkentéssel érintett további 1 fő pedagógus álláshely ténylegesen 
2012.01.04-én kerül megszüntetésre a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat székhely intézményénél (a Bélapátfalvai Általános 
Iskolánál) pedagógus álláshelyen.  
 
Az elbocsátott foglalkoztatottal kapcsolatos megszüntető okiratainak dátuma: 
2011.08.04.  
 
Az önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti 
tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata 
függvényében döntött a felmentéssel együttjáró létszámcsökkentésről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat fenntartói körén belül – helyi önkormányzat 
költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál – a meglévő üres 
álláshelyeken az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve  szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
Határidő: 2011. szeptember 27. 
Felelős: polgármester 

 
VIII. Napirend 
Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzat módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási és 
Befektetési Szabályzat módosítását 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. Támogatási és Befektetési Szabályzat 
módosítását, melyet pontonként ismertet.  
1.  A bizottság elfogásra javasolja a képviselő-testület tagjaink azzal a kiegészítéssel, 
hogy a sikerdíj nem haladhatja meg az üzletkötésből származó befolyt bevétel 10 % -
át. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Elmondja, hogy a bevétel egy része az üzletnek, mellette van kiadás is. Véleménye 
szerint a bevétel és a kiadás közti különbségnek a 10 %-a legyen. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ingatlan eladásról, vagy bérbeadásról van szó, akkor abból milyen költség van? 
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Vizy Pál képviselő:  
Akármilyen költség merülhet fel, mint például beruházási költség.  Lehet, hogy egy 
ingatlan eladásnál 10 millió Ft a bevétel, de 5 millió Ft a felújítás költsége. Ez a rész 
nincs kiszűrve a határozati javaslatból.   
 
Barta Péter képviselő:  
Véleménye szerint, ha így gondolkodik a képviselő-testület, akkor a menedzser nem 
fog kapni díjat. Ha valaki bérbe vesz egy ingatlant, akkor a menedzseri díjat 
honnantól kell számolni, havonta vagy éves bevétel után? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogy ez a szerződés kötés része ami az ügyvezető igazgató feladata 
és a befolyt összeget megállapíthatja havonta és év végén is. Vizy Pál képviselő 
javaslata csak a bérbeadásra vonatkozóan lehet kérdéses. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Tudomása szerint volt egy olyan bérbeadás, amiből a Bélkő Nonprofit Kft-nek nem 
származott nyeresége, és úgy gondolja, hogy kamatkiesést jelent az, ha nem folyik 
be a bevétel, annak nincsen kamata, az veszteséget jelent. 
 
Kary József alpolgármester:  
Úgy gondolja, hogy egy rossz helyzetre megoldást kell keresni. A bérbeadás egy 
szolgáltatás, ahol haszonkulcsot kellene érvényesíteni. Ez a határozati javaslat nem 
szól beruházásról, tehát az eredeti állapotában kívánja hasznosítani a Bélkő 
Nonprofit Kft. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ő elfogadásra javasolja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kiegészítésével a 
határozati javaslatot, ugyanis ha ingatlan felújítás válik szükségessé, ahhoz 
képviselő-testület határozat kell. A Vizy Pál képviselő úr által említett ingatlan 
bérbeadása, illetve annak értéknövelő beruházása nem járt veszteséggel, de 
nyereséggel sem, de ezt az ingatlant így már magasabb összegért lehetne 
értékesíteni.  
 
Barta Péter képviselő:  
Egy másik ipari parki ingatlanon is volt értéknövelő beruházás végrehajtva, de ott 
nem volt sikerdíj kifizetés. Ha egy érdeklődő érkezik és kézzel fogható nyereséggel 
jár az ingatlan értékesítése, illetve bérbe adása akkor egy kisebb felújítás 
végrehajtható. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ezt a határozati javaslatot ő nem változtatná meg egyéb kiegészítésekkel, de a 
beruházások minden esetben kerüljenek a képviselő-testület elé. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a bérbeadásoknál a bérleti díjak, illetve a bérbe adott ingatlanok értéke  
után számítható-e a sikerdíj és havonta, vagy évente kell utalni? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen, ez az üzleti életben így működik.  
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Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a „befolyt” kiegészítés elé kerüljön az „éves” kifejezés, tehát a 
sikerdíj nem haladhatja meg az üzletkötésből származó éves befolyt bevétel 10 % -
át. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kérdezi, hogy a határozati javaslat szerint a Bélkő Nonprofit Kft. minden esetben 
külső menedzser megbízására gondol ( pl. kft. bt, egyéni vállalkozó)? 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a 10 %-os sikerdíj magas összeg. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint nem magas, már volt ilyen szerződése a Bélkő Nonprofit Kft.-nek, 
ami általában határozott, egy éves időre szólnak. Exkluzivitás is létre jöhet, mely azt 
jelenti, hogy csak az adott menedzseri cég foglalkozhatott a kijelölt terület 
menedzselésével, értékesítésével, a Bélkő Nonprofit Kft. abban az időben másnak 
nem kínálhatta az területet.  
 
Barta Péter képviselő:  
Nem javasolja az exkluzivitást, mivel akkor a Bélkő Nonprofit Kft. korlátozva van.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Véleménye szerint a 10 % sikerdíjjal szemben a becsületesen dolgozó ember 
munkája semmit sem ér.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az ipari park területén sok kihasználatlan ingatlan van, ezzel szemben nem érti a 
képviselők hozzáállását.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Ő csak azt mondta, hogy a képviselő-testület döntéseivel hozzájárul ahhoz, hogy a 
kétkezi munkának ne legyen értéke.  
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
A határozati javaslatban szerepel a „nem haladhatja meg” kifejezés, amivel egy 
korlátozás van megszabva és alku tárgyát képezi a sikerdíj mértéke.  
 
Kovács Ervinné Bélkő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató:  
Elmondja, hogyha egy ilyen lehetősége adódik, akkor a képviselő-testület értesülni 
fog róla, hiszen határozat szükséges az ingatlanok értékesítéséhez, mert nem 
ügyvezetői hatáskör. Sajnos 8 év óta még nem érkezett menedzser az ipari parkba. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A képviselő-testület azért mondja a javaslatait, hozzászólásait, véleményeit, hogy a 
településnek és a Bélkő Kft-nek a legjobbat akarják, mind munkahely teremtés 
szempontjából, mind gazdálkodásból. Volt már példa arra, hogy a rossz döntésekből 
visszaélések vannak. Az ő javaslatai a visszaélések kiszűrését célozzák, hogy a 
Bélkő Nonprofit Kft. és a település a lehető legjobban fogalmazva meg ezt elkerülje. 
A jobbító szándék arra vonatkozik, hogy a biztonságérzetet és az elveket nem lehet 
feladni.    
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft 
ipari területeinek hasznosítására történő menedzseri szerződés kötésről a határozati 
javaslat alapján, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kiegészítése szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

159/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülte megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. a kihasználatlan ipari 
területek hasznosítása ( értékesítés, bérbeadás ) érdekében menedzseri 
szerződéseket köthet olyan jogi és magánszemélyekkel, akik az ipari 
területek, és a rajtuk lévő épületek, felépítmények hasznosításában részt 
vesznek. A közreműködésért, üzletkötésért felszámított menedzseri díj, illetve 
sikerdíj nem haladhatja meg az üzletkötésből származó befolyt bevétel 10 % -
át. A szerződések megkötése a mindenkori ügyvezető hatásköre. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  
 

        Határidő: 2011. szeptember 14. 
        Felelős: polgármester 

 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
2. A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az egy napra eső bérleti díj minimum napi 10 ezer Ft legyen. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igényként jelentkezett, hogy rövidebb időtartamra is lehessen bérbe adni 
ingatlanokat bútorvásár, ruhavásár, illetve kertészeti vásár tartás céljából, mivel a 
bérleti díjak havonta vannak meghatározva. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a bérleti díjban közüzemi díjak szerepelnek? A határozati javaslatban 
napi bérleti díj van meghatározva, de az épület nagyságáról nincs rendelkezés. 
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a jelenlegi érvényben lévő havi, illetve m2 egységre vonatkozó bérleti 
díjat napokra kellene meghatározni. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Először az ár meghatározását a fentiek szerint számolták ki, de nagyon alacsony 
összegre jött ki. A bérleti díj meghatározásánál az is befolyásoló tényező, hogy 
milyen jellegű vásár kerül megrendezésre. A napi bérleti díj meghatározása az 
ügyvezető igazgató feladata, aki súlyozás alapján fogja eldönteni az árat, de nem 
lehet 10 ezer Ft-tól kevesebb. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy nem lehet-e ezt jobban megfogalmazni, vagy szabályzatot készíteni az 
aránytalanságok elkerülése érdekében.    
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Vizy Pál képviselő:  
Egy napra eső bérleti díj meghatározás van a határozati javaslatban, tehát ha 3 
napra bérli az épületet, illetve helyiséget, akkor az lehet akár 30. ezer Ft is.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Ő az épületek nagyságára vonatkozóan tette fel a kérdését.  
 
Kary József alpolgármester:  
Mivel kihasználatlanok a helyiségek, épületek és rugalmasabb hasznosítást szeretne 
a Bélkő Nonprofit Kft. ezzel a lehetőséggel átmenetileg, időszakosan lakossági 
szolgáltatást nyújt. Javasolja a határozat elfogadását, majd a későbbiekben lehet 
módosítani a szabályokat. Az ügyvezető igazgatónak mérlegelnie kell és arányos 
díjat kell meghatároznia. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Csuhány Béla képviselő úrnak igaza van, és javasolja a határozati javaslat 
módosítását, úgy hogy napi 10 ezer Ft + rezsi költség legyen meghatározva. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
A következő határozati javaslatban súlyozva van a támogatás mértéke és úgy 
gondolja, hogy ennél a m2 vonatkozásában is kellene különbséget tenni. A meglévő 
havi bérleti díj meghatározásáról szóló szabályzat mellett egy másikat is lehetne 
készíteni a napi bérleti díjakra vonatkozóan. Kary József alpolgármester úr 
javaslatával egyet ért, hogy a későbbiekben legyen tovább módosítva a határozat a 
bérleti díj meghatározásáról. 
 
Vizy Pál képviselő:  
A határozatba bele lehetne írni, hogy maximum 250 m2 igénybevétel esetén. 
Véleménye szerint a nyersanyag tároló alkalmas egy gokart pálya kiépítésére. 
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy az ügyvezető igazgató döntse el, hogy a visszaosztott négyzetméter 
ár a magasabb, vagy a 10 ezer Ft.   
 
Kary József alpolgármester:  
Az előző határozat arról szólt, hogy nincs a Bélkő Nonprofit Kft.-nek tehetsége, hogy 
menedzselje az ingatlanokat, ez pedig arról, hogy nem volt lehetőség eddig rövid 
időtartamú, napi bérleti szerződés kötésére.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy az alábbi megfogalmazás kerüljön a határozatba: az egy napra eső 
bérleti díj kövesse az adott ingatlanra vonatkozó havi m2 árat, de minimum napi 10 
ezer Ft + közüzemi díj.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján a 
fenti kiegészítés szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

160/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. a kihasználatlan ingatlanjai 
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többcélú és rugalmasabb hasznosítása érdekében bevezeti az egy, vagy több 
napra kötött bérleti szerződés típust. Ez a szerződés típus abban az esetben 
köttetik, ha valamely igénylő nem kíván egy hónapra vagy folyamatosan 
szerződést kötni, mert tevékenysége alkalomszerű. A napi bérleti díj 
megállapítása a Bélkő Kft ügyvezetőjének feladata, azzal a kitétellel, hogy az 
egy napra eső bérleti díj kövesse az adott ingatlanra vonatkozó havi m2 árat, 
de minimum napi 10.000,- azaz tízezer forint + közüzemi díj  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  

 

        Határidő: 2011. szeptember 14. 
        Felelős: polgármester 

 

Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
3. A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak kiegészítés és 
módosítás nélkül. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a megőrzött munkahelyeknél 3 vagy 5 év az időintervallum? A 
közüzemi díj még plusz költséget jelent?  
 
Ferencz Péter polgármester:  
3 év az időintervallum, a közüzemi díj a bérleti díjon felül fizetendő?  
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy a kedvezményt addig kapja a bérlő, amíg a munkahelyet megtartja? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Barta Péter képviselő által feltett kérdése jogos, mert valami időhatárt kellene 
megfogalmazni. 
 
Barta Péter képviselő: 
Nem javasolja az időhatár megfogalmazását, mert akkor a vállalkozás lehet, hogy 
azért megy el az ipari parkból, mert már nem kapja a kedvezményt. A kistérség 
szempontjából elsődleges feladat az, hogy munkahely legyen, mert az őrzi meg a 
településnek az életképességét. Ez a lényeg, ezért van a Bélkő Nonprofit Kft. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A munkahelyek számának meg kell lennie? Ha egy vállalkozó már csak 8 fővel 
dolgozik és nincs meg a 10 fő, akkor nem kap kedvezményt.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen, a megtartott munkahelyekre van kedvezmény, a fenti esetben nincs. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Véleménye szerint időkorlátot kellene meghatározni. 
 
Vizy Pál képviselő:  
A határozat a bérleményben meglévő munkahelyről szól. Kérdezi, hogy hogyan 
ellenőrizhető, hogy a vállalkozás megtartotta-e a munkahelyet, vagy sem? 
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Barta Péter képviselő:  
Tudomása szerint szigorú elszámolás kötelezi a vállalkozót. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a szabályzat a Munkaügyi Központ dokumentumai és segítsége 
alapján készült el. Az elszámolólap mellékleteként tartalmaznia kell a bérjegyzéket, 
illetve a bér és a járulékok átutalásáról szóló kimutatást.  
 
Barta Péter képviselő: 
Ha a vállalkozó 3 évig szeretné megőrzi a munkahelyet, de 1,5 év után megszűnik, 
akkor a Bélkő Nonprofit Kft. visszakövetelheti az addig nyújtott kedvezmény 
összegét? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ez kedvezmény és nem támogatás, tehát a fenti esetben 1,5 év után megszűnik a 
bérleti szerződés. Ha a vállalkozó az adott hónapban nem őrizte meg a megfelelő 
munkahely létszámot, akkor onnantól kezdve nincs bérleti díj kedvezmény, vagy egy 
kedvezmény fokozatot csökken. A határozati javaslatot azért tárgyalja a képviselő-
testület, mert az új varroda üzem kialakításánál igény merült fel és kezelni kell a 
felmerült áfa és adó problémákat.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy 10 év után mindkét fél részéről a kedvezmény felülvizsgálása 
történjen meg.      
 
Kary József alpolgármester:  
A tulajdonos állapítja meg a bérleti szabályokat és ha nincs időkorlát meghatározva, 
akkor évente köttetik a szerződés. Nem tartja fontosnak a felülvizsgálást és 
elmondja, hogy a tulajdonos bármikor kezdeményezhet szerződés módosítást a 
szabályokhoz igazítva.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy mi történik abban az esetben, ha a bérlő felújítást végez az épületen, 
akkor a bérleti díjból levonható? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Nem vonható le, de amennyiben a befektető több támogatási módot szeretne 
igénybe venni, abban kizárólag a taggyűlés dönthet.  
 
Kary József alpolgármester:  
Véleménye szerint az a vállalkozás, amelyik fejleszteni kíván az tőkeerős és nem 
bérel, hanem ingatlant vásárol, ha viszont uniós forrásból szeretne fejlesztési 
forráshoz jutni, akkor arra kényszerül, hogy saját tulajdona legyen az ingatlan vagy 
legalább 20 éves tartós bérleti szerződéssel kell rendelkeznie.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozat javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

 

 



 33 

161/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. a kihasználatlan ingatlanjai 
többcélú és rugalmasabb hasznosítása érdekében az alábbi 
kedvezményekkel módosítja a Befektetési és Támogatási Szabályzatát: 
Ingatlan bérbeadás esetén: 

- 10 fő megteremtett és megőrzött munkahely esetén a bérlő (magán, 
illetve jogi személy)a bérlendő ingatlan jelenleg érvényes szabályzat 
szerinti bérleti díjából 70 %  kedvezményre jogosult. 

- 11-30 fő megteremtett és megőrzött munkahely esetén a bérlő (magán, 
illetve jogi személy)a bérlendő ingatlan jelenleg érvényes szabályzat 
szerinti bérleti díjából 75 %  kedvezményre jogosult. 

- 31-50 fő megteremtett és megőrzött munkahely esetén a bérlő (magán, 
illetve jogi személy)a bérlendő ingatlan jelenleg érvényes szabályzat 
szerinti bérleti díjából 80 %  kedvezményre jogosult. 

- 51-80 fő megteremtett és megőrzött munkahely esetén a bérlő (magán, 
illetve jogi személy)a bérlendő ingatlan jelenleg érvényes szabályzat 
szerinti bérleti díjából 85 %  kedvezményre jogosult. 

- 81 fő felett megteremtett és megőrzött munkahely esetén a bérlő 
(magán, illetve jogi személy) a bérlendő ingatlan jelenleg érvényes 
szabályzat szerinti bérleti díjából 90 %  kedvezményre jogosult. 

A befektetők a Bélkő Nonprofit Kft Befektetési és Támogatási Szabályzatában 
meghatározott támogatási lehetőségek közül alap esetben csak egy 
kedvezménnyel élhetnek. Amennyiben valamely befektető több támogatási 
módot szeretne igénybe venni, abban kizárólag a taggyűlés dönthet. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  
 

        Határidő: 2011. szeptember 14. 
        Felelős: polgármester 

 

 

Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
4. A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak azzal a 
módosítással, hogy az „irodaház alsó szintjén” kifejezés módosuljon az „ingatlanban” 
szóra. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a tűzoltóság feletti üzemi étterem 
épületrész is megfelelő lenne.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a 20 millió Ft összegű bekerülési értéket a 7 település 
polgármestereinek már jelezte, és egyetértenek vele. A varroda működésének a 
megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a próbavarráson megfelelő számú 
személyt ki lehet választani. Az önkormányzat és a Bélkő Nonprofit Kft. részéről 
minden támogatást megadtak a vállalkozásnak  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogyha a próbavarrás jól sikerül, akkor lehet még valami akadálya annak, 
hogy az üzem működhessen?  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Természetesen szerződéskötésre kerül sor és az után lehet ténylegesen üzemeltetni 
a varrodát.  
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Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy a varrodai céggel lett már egyeztetve a tűzoltóság feletti étterem 
épületrész mint új helyszín? A bizottsági ülésen a jelenlevők nem tartották jónak, 
hogy az irodaépület alsó szintjén legyen a varroda. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Telefonon egyeztetett a varroda cégvezetőjével, de nem nézték meg az épületet, 
majd a próbavarrás alkalmával meg fogják vizsgálni az új helyszínt. Elmondja, hogy 
készült egy új alaprajz a tűzoltóság épületéről, mivel a régi már nem aktuális.  A 
helyszínről a cégvezető fog dönteni, ő megpróbálja befolyásolni, hogy a tűzoltóság 
épületét válasszák ki a varroda üzemeltetéséhez.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján, 
valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

162/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Bélkő Nonprofit Területfejlesztési Közhasznú Kft üzleti tervét 
módosítsa, aszerint, hogy a Kézmű Kft leendő varrodai üzeméhez épület 
átalakítást hajtson végre a Bélkő Kft tulajdonát képező ingatlanban. A 
bekerülési érték maximum bruttó 20.000.000,- azaz Húszmillió forint.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  
 

        Határidő: 2011. szeptember 14. 
        Felelős: polgármester 

 
Barta Péter képviselő:  
A Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzatához az alábbi 
módosítást javasolja:  
Az a bérlő, aki a Bélkő Nonprofit Kft. tulajdonában lévő ingatlanban olyan állagjavító 
beruházást hajt végre, amely az ingatlan alapvető funkcióját nem változtatja meg, a 
beruházás értékét a bérleti díjból kedvezményként leírhatja. Ebben az esetben a 
Támogatási és Befektetési Szabályzatban lévő Ft/m2 az irányadó a kedvezmények 
nélkül. 
 
Kary József alpolgármester:  
Egyet ért a módosító javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy az igazolt költségeket 
tartalmazza. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy a határozatban szerepeljen az előzetesen jóváhagyott műszaki 
tartalom. A Bélkő Nonprofit Kft. számára nem biztos, hogy az az értéknövelő 
beruházás ha utána a befektető elmegy és nem lehet tovább hasznosítani az 
ingatlant. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslatok szerint.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

163/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy az a bérlő, aki a Bélkő Nonprofit Kft. tulajdonában lévő 
ingatlanban olyan állagjavító beruházást hajt végre, amely az ingatlan 
alapvető funkcióját nem változtatja meg, a beruházás értékét a bérleti díjból 
kedvezményként leírhatja. Ebben az esetben a Támogatási és Befektetési 
Szabályzatban lévő Ft/m2 az irányadó, kedvezmények nélkül. Az állagjavító 
beruházás előzetesen egyeztetett, jóváhagyott műszaki tartalomra vonatkozó 
végrehajtás után számlával igazoltan számolható el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon.  
 

        Határidő: 2011. szeptember 14. 
        Felelős: polgármester 

 
IX. Napirend 
2011. évi ÖNHIKI támogatás II. ütemére történő igény benyújtása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 2011. évi ÖNHIKI támogatás II. 
ütemére történő igény benyújtását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdaság Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a 2011. évi ÖNHIKI támogatás II. ütemére történő igény 
benyújtásáról szóló határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

164/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
1. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 
(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

 
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következő nyilatkozatot teszi: 
 
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő feletti. 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 

jogcímen 68.550 ezer forint összegű bevételt tervez. 
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 15.715 ezer forint összegű 

működési célú hiánnyal fogadta el. 
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IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 
Ötv. 88.§ (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta. 

 

Határidő: 2011. szeptember 12. 
Felelős: polgármester 

 

X. Napirend 
Pályázati lehetőség ipari parkok fejlesztésére  
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ipari parkok fejlesztéséről szóló 
pályázati lehetőséget és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 

Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az ipari parkok fejlesztéséről szóló pályázati lehetőséget, mely 
az előző képviselő-testületi ülésen is napirendre került. A Bélkő Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója elkészítette az ipari park területén fejlesztésre váró 
infrastruktúra tervezett költség számítását, mely szerint a középnyomású gázelosztó 
vezetékhálózat kiépítése, ivóvíz- és szennyvízvezeték teljesen új rendszerré való 
kiépítése, villamosenergia hálózat és elektromos berendezéseken elvégzendő 
munkálatok, tüzivíz hálózat építése, valamint az irodaépület fűtéskorszerűsítése 91,6 
millió Ft összegű költséget jelentene. A pályázat utófinanszírozású és 50 %-os 
támogatás vehető igénybe. A bizottság javasolja, hogy az ügyvezető igazgató a 
tervezést készítse elő, kérjen árajánlatokat és ezt követően újra tárgyalja a képviselő-
testület.  
 

Ferencz Péter polgármester:  
A bizottsági ülésen szó volt arról, hogy a tervezett pályázati kiírás szerint vállalni kell 
a foglalkoztatást, így a döntést elhalassza a bizottság, illetve a képviselő-testület, 
addig míg a varroda meg nem kezdi működését. Tudomása szerint a tüziviz hálózat 
építésére van terv és ha a pályázat beadásáról dönt a testület akkor ez már 
rendelkezésére áll. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a varrodát 
üzemeltető cégnek nem volt megfelelő az első helyszínként felajánlott volt vízmű 
épülete, mivel magas összeget jelentene annak az átalakítás. A cégnek a varroda 
kialakításához az irodaház alsó szintje lenne megfelelő. Közben a Bélkő Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója közölte, hogy meg fog szűnni annak a cégnek a bérleti 
jogviszonya, amely a volt cementgyári étkezdében webáruházat üzemeltet.  Az 
épületben van lift, bár nem biztos, hogy üzemképes. Az ügyvezető igazgató várja a 
varrodai cég visszajelzését, mert egyébként nem tudja vállalni a Bélkő Nonprofit Kft. 
azt a foglalkoztatást, melyet a pályázat ír elő. A cég a mai nap folyamán jelezte, hogy 
az önkormányzat biztosítson helyiséget arra, hogy a jövő héten megtörténhessen a 
próbavarrás, melyhez 10 varrógépet szállítanak le. Korábban az igényfelmérésre 256 
db jelentkezési lap érkezett vissza, melyből 80 főt kell kiválasztani kistérségi szinten. 
A megyei Módszertani Intézetből 50 fő fogyatékos foglalkoztatott lesz. A varroda 
akkor fogja megkezdeni működését, ha a próbavarrás alkalmával megfelelő 
minőségben varrni tudó dolgozó kiválasztása megtörténik és ezt követően lehet az 
épület átalakítást elvégezni, megállapodást kötni.  
 

Barta Péter képviselő:  
A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy megpróbálja a Bélkő Nonprofit Kft az 
ingatlanokat fejleszteni, gondol itt arra, hogy a fontossági sorrendet figyelembe véve 
a tüzivíz hálózat, illetve a gázvezetékek kiépítése valósuljon meg.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslata alapján, miszerint ha a varroda megkezdi működését, akkor lehet 
az infrastruktúra fejlesztésére pályázatot benyújtani az érvényes kiírás alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

165/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az „Ipari 
Park” fejlesztéséről szóló pályázati lehetőséggel a Bélkő Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. abban az esetben foglalkozzon, amennyiben a varroda 
megkezdi a tevékenységét. Az infrastruktúra fejlesztést fontossági sorrendben 
lehet terveztetni, melyet döntésre a képviselő-testület elé kell terjeszteni.  

 
        Határidő: 2011. december 31. 
        Felelős: polgármester 
XI. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlan 
telekalakítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakítását, mely 
földhivatali felmérés alapján kerülne átvezetésre és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
ingatlan telekalakításáról a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

166/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a törzsvagyonába tartozó Bélapátfalva 1017/8. hrsz–ú ingatlan 
területe 4 766 m2–ről 6 284 m2–re módosul a BÉLKŐ Nonprofit Közhasznú 
Területfejlesztési Kft. (3346 Bélapátfalva, IV. Bél a út 36.), a Fish and Food 
Kft. (3346 Bélapátfalva, Petőfi u. 27.), a VILKA Hungária Kft. (4100 
Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 28/A.) és Bélapátfalva Város Önkormányzata 
közötti telekalakítás során. 

 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: polgármester 
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XII. Napirend 
Hulladékgyűjtő udvar kialakítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a hulladékgyűjtő udvar kialakítását és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a hulladékgyűjtő udvar kialakítását és elmondja, hogy egy 
korábbi fórumon információt kaphatott a lakosság arról, hogy tervbe van véve egy 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázat 
benyújtása. A pályázattal hulladékátrakó állomás is megvalósulhat Bélapátfalván. Az 
illetékes szervezetek megnézték a lehetséges ingatlanokat és végül azt az 
információt kapta az önkormányzat, hogy a Bélapátfalva 717 hrsz-ú ingatlan a 
megfelelő, de ezen a területen csak hulladékgyűjtő udvar kialakítása valósulhat meg. 
A határozati javaslatot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a határozati javaslatban szereplő ingatlanon az alapvető infrastruktúra 
(víz, szennyvíz) ki van-e építve?  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A fent említett infrastruktúra nem áll rendelkezésre, ugyanis ott nem lehetett az 
átrakó állomást kialakítani, ezért az illetékesek másik területet kerestek. Az ÉHG Zrt. 
és a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
tájékoztatása alapján hulladékgyűjtő udvar kialakítására nem kell bővíteni az 
infrastruktúrát. A csapadékvíz elvezetést úgy szeretnék megvalósítani, hogy 
megvásárolnak, vagy bérelnek a vele szembelévő ingatlanok közül parcellát és a 
patakba vezetik el.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Véleménye szerint a hulladékgyűjtő udvarban legalább egy személyzetnek kell lennie 
és kérdezi, hogy az-az 1 fő hol fogja elvégezni a szükségleteit, ha nincs meg a 
megfelelő infrastruktúra.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A probléma megoldása az ÉHG Zrt. feladata.  
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy mennyivel kevesebb munkahely fog létre jönni a hulladékgyűjtő udvar 
kialakításával, mint a hulladékátrakó állomás megvalósításánál lehetett volna? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Erre pontos választ nem tud adni, de úgy gondolja, hogy a hulladékgyűjtő udvar 
létrehozásával 1 fő személyzetre lesz szükség, ha viszont a hulladékátrakó állomás 
is létre jött volna akkor 5-7 fő közötti munkahelyet lehetett volna teremteni. A 
bizottsági ülésen elhangozott, hogy az önkormányzat azzal a kéréssel fordul a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz, hogy a 
tervek készüljenek el a hulladékátrakó állomás létrehozására is, melyet elfogadtak, 
de a területet infrastruktúrával kell ellátni, ami magas költséget jelent az 
önkormányzat számára.  
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Barta Péter képviselő:  
Van lehetőség arra, hogy másik helyszínt jelöljön ki az önkormányzat, ugyanis a 
legutóbbi ülésen a Petőfi utca végén lévő területen nem javasolta a képviselő-testület 
a hulladékátrakó állomás kialakítását.  
 
Vizy Pál képviselő:  
A képviselő-testület tett egy módosító javaslatot az ipari parkban lévő volt olajlefejtő 
területére. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás nem 
fogadta el az olajlefejtő területét. A pályázat elkészítése folyamatban van, már nem 
volt idő arra, hogy a Bélkő Nonprofit Kft. tulajdonában lévő ingatlan átkerüljön 
önkormányzati tulajdonba. A fenti okok miatt került sor a malom területének a 
felajánlása, ez ügyben már nincs lehetőség változtatásokra, de tervezni kell azon a 
területen az infrastruktúra kialakítását. 
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Az előző ülésen az a határozati javaslat volt a képviselő-testület előtt, hogy a malom 
területe helyett - az infrastruktúra hiánya miatt - a Petőfi utca végén legyen kialakítva 
a hulladékátrakó állomás. A képviselő-testület többségének véleménye szerint nem 
szerették volna, hogyha a Petőfi utca lakosait terhelné az átrakó állomás kialakítása 
és ezért merült fel a Vizy Pál képviselő úr javaslata alapján a volt olajlefejtő területe. 
Ezzel a döntéssel lehet, hogy nem hozott létre a képviselő-testület új munkahelyeket, 
de a lakosság egy részét a nem várt terheléstől megóvták.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Nem érti, hogy a volt olajlefejtő miért nem volt megfelelő a hulladékátrakó állomás 
kialakítására.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Több oka volt annak, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás nem találta megfelelőnek a volt olajlefejtő területét. A 
pályázatot nem az önkormányzat készíti, és a beadási határidő közeledett. Az első 
helyszín a Petőfi út végén lévő területen volt kijelölve, ami valószínűleg az utca 
lakosait nem érintette volna pozitívan, pedig az elkerülő út kialakításával elkerülhetők 
lettek volna a további problémák. A volt olajlefejtő területét először meg kellett volna 
osztani, majd megvásárolni a Bélkő Nonprofit Kft-től, valamint a beruházónak nagy 
területet kellett volna lekeríteni, illetve az ide hulladékot szállító járműnek be kell 
jönnie az ipari park területére a hátsó portán keresztül.  A pályázatba így bele került a 
malom területe és a tervek elkészültek.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy ki fogadta el azt, hogy a malom területére tervek készüljenek és az 
kerüljön be a pályázatba? Tudomása szerint nincs ilyen képviselő-testületi határozat. 
 
Ferencz Péter polgármester:     
Mivel a képviselő-testület nem fogadta el, hogy az átrakó állomás a Petőfi utca végén 
lévő területen legyen, így maradt a malom területe és ha az infrastruktúrák kiépítésre 
kerülnek, akkor ki lehet alakítani az átrakó állomást is egy másik pályázat 
benyújtásával. 
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Barta Péter képviselő:  
A képviselő-testületi ülést megelőzte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése, 
amelyen, minden tag egyet értett a Petőfi utca végén lévő területtel, de ez 
megváltozott. A kistérségi érdek 8 ezer embert érint és érezni kell annak a súlyát, ha 
ilyen döntést hoz a képviselő-testület. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A képviselő-testületi határozatot nem lehet már megváltoztatni, de jelenlegi 
határozati javaslatról dönteni kell. 
 
Kary József alpolgármester:  
A korábbi lakossági fórumon elhangzott, hogy a pályázat 35 települést érint és az 
önkormányzatok képviselő-testületi határozatai szükségesek a pályázat 
végrehajtásának előkészítéséhez.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Sajnálja a munkahelyeket, de a hulladékgyűjtő udvarnak működnie kell, hogy 
csökkenjen az illegális szemétlerakók száma.  Készülnie kell egy szórólapnak, mely 
tájékoztatást nyújt a kistérség lakosságának az udvar működéséről, illetve fel kell 
hívni a figyelmet arra, hogy a hulladékot ne illegális területen helyezzék el.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

167/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
KEOP-7.1.1.1/09 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” című pályázathoz a Bélapátfalva 717 hrsz-ú ingatlant jelöli ki 
hulladékgyűjtő udvar létesítésére. 

 

        Határidő: 2011. október 31. 
        Felelős: polgármester  
XIII. Napirend 
Az Egészségügyi Központban működő egészségügyi alapellátások 
szerződéseinek módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és a Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és a Gazdasági 
Bizottság tárgyalta az Egészségügyi Központban működő egészségügyi 
alapellátások szerződéseinek módosítását és kéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az Egészségügyi Központban működő egészségügyi 
alapellátások szerződéseinek módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Egészségügyi Központban működő egészségügyi 
alapellátások szerződéseinek módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Egészségügyi Központban 
működő egészségügyi alapellátások szerződéseinek módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

168/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a bélapátfalvai Egészségügyi Központban működő egészségügyi 
alapellátások szerződésmódosításait 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező szerződésmódosítások aláírására. 
(2. melléklet) 

        Határidő: 2011.szeptember 15. 
        Felelős: polgármester 
XIV. Napirend 
Ajánlatok főépítészi munkakör betöltésére  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a főépítészi munkakör betöltéséről 
szóló ajánlatokat és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a főépítészi munkakör betöltéséről szóló ajánlatokat és 
elmondja, hogy a rendezési terv módosításhoz szükséges a főépítész alkalmazása. 
Ismerteti az ajánlatokat és a bizottság javaslata, hogy kérjen az önkormányzat olyan 
ajánlatot a főépítészektől, hogy nem csak a rendezési terv módosításához szükséges 
feladatokat látná el, hanem hosszabb távú szerződést kíván a főépítésszel kötni, így 
kérte az újabb ajánlatok benyújtását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A bizottsági ülésen Csuhány Béla javasolta, hogy a főépítésszel ne 3 hónapra 
kössön az önkormányzat a szerződést, hanem 12 hónapos időtartamra.  Az ajánlatok 
beérkeztek és a várt olcsóbbhoz képest növekedtek az árak, egy személynél viszont 
jelentősen csökkent. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Ő azt javasolta, hogy az önkormányzat a rendezési terv módosításának idejére (3-5 
hónap), illetve állandó jelleggel bízzon meg főépítészt a feladatok elvégzésére. Úgy 
gondolja, hogy a főépítészek nem egységesen értelmezik a feladat elvégzését és 
egy személy jelentősen alacsony árat jelölt meg és úgy gondolja, hogy az elírás, 
vagy értelmezési probléma lehet, de a korábbi ajánlatnál benne volt a 7 alkalmi 
helyszíni megjelenés, a módosított ajánlat viszont 1 megjelenést tartalmazza. 
Véleménye szerint a főépítésznek állandóan konzultációs jelleggel kellene az 
önkormányzat rendelkezésére állnia. 
 
Kary József alpolgármester:  
A főépítészekről szóló jogszabályban a főépítésznek döntés előkészítő, szakmai 
tanácsadó, előterjesztést véleményező szerepköre van. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint is értelmezési probléma merült fel és nem érti, hogyha hosszabb 
időtartamra szeretne az önkormányzat megbízási szerződést kötni, akkor az miért 
több költség?  
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület ismerje meg azt a levelet, amit a főépítészek 
kaptak az önkormányzattól, hogy milyen feladat elvégzésére tettek ajánlatot. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A levél azt tartalmazza, amit a képviselő-testület előterjesztésként megkapott. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javaslata szerint, ha hosszabb időtartamra bízza meg az önkormányzat a főépítészt, 
akkor elvileg költség hatékonyabban lehet a feladatot ellátni. Véleménye szerint 
célszerűbb, ha főépítészt tartós időtartamra foglalkoztat, mintha eseti alkalmakra 
bízza meg az önkormányzat. Jó lenne tudni, hogy az elterjesztésben szereplő 
személyek főépítészek, vagy csak építészek, ismerni kellene a munkásságukat.  
 
Kary József alpolgármester:  
Úgy gondolja, hogyha egy jó főépítészről van szó, akinek rendszeresen vannak eseti 
megbízásai, konkrét feladatot kell elvégeznie, van időintervalluma az növeli a 
költségeket a tartós lekötésnél. Aki viszont nem keresett főépítész, az a garantált 
bevételt előnyben részesíti és hosszabb távra viszont csökkenti az árat.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
Tudomása szerint az egyik személy főállású főépítész és a megbízást kiegészítő 
tevékenységként tudná elvégezni. Úgy gondolja, hogy az eredeti rendezési terv 
módosításra kért ajánlathoz a jelenlegi módosítás kiegészítésként szerepel. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint a főépítészeknek írt levél jól volt megfogalmazva, melyet ismertet 
a képviselő-testület tagjaival. A főépítészek közül egy személy jött el Bélapátfalvára, 
aki megnézte a települést, a többi viszont ismerte a várost és telefonon érdeklődtek.     
 
Kary József alpolgármester: 
A levél szerint nem módosított árajánlatot kért az önkormányzat, hanem kiegészítést, 
tehát a két ajánlatot együtt kell kezelni.   
 
Csuhány Béla képviselő: 
Ha az elhangzott levél szerint értelmezi az ajánlatot, akkor kiszámolta, hogy közel 5-
600 ezer Ft lenne a főépítészek ajánlata, de pontosítást kell kérni a személyektől. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a főépítészi munkakör betöltéséről szóló ajánlat megtárgyalása 
kerüljön le a napirendi pontról.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslatról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
napirendről való levételt.  
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XV. Napirend 
Pályázati lehetőség szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztésére  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztéséről szóló pályázati lehetőséget és kéri a bizottságok 
elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztéséről szóló pályázati lehetőséget elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak, de az előterjesztéssel ellentétben a régi orvosi rendelő 
épületének az átalakításával, felújításával. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztéséről szóló pályázati lehetőséget, de javaslatot nem tett, 
mivel a pályázatíróval történő egyeztetést követően lehet a tárgyalást tovább 
folytatni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázatíróval nem történt meg az egyeztetés, egy későbbi időpontot kért, ami a 
héten, csütörtökön lesz. Elmondja, hogy konzorciumban nem lehet pályázni, mivel a 
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja egy részt kistérségi feladatellátás, másrészt 
önkormányzati. Ha a pályázat a régi orvosi rendelő épületének a felújítását 
tartalmazná, akkor oda csak a 3 fő alkalmazottból álló idősek klubját lehetne 
elhelyezni, a kistérségi feladatellátás maradna a régi épületben.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a korábbi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy az idősek 
klubja feladatellátást a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása lássa el, ez 
megtörtént? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása nem fogadta el az önkormányzat 
javaslatát, mivel várható oktatási és szociális ellátás területen is törvénymódosítás   
 
Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy érdemes-e felújítani a Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja épületét? 
 
Barta Péter képviselő:  
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulási ülésen úgy kellene előterjeszteni a 
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubjának az átvételét, hogy az költséget nem jelent a 
települések számára, de Bélapátfalvának fontos lenne a pályázaton való 
részvételhez. Ha minden feladat ellátás egy szervezethez kerül, akkor már nincs 
akadálya a pályázat benyújtásának, amit a kistérségnek kell elkészítenie.   
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint az ingatlan tulajdonával is probléma lesz, mivel az nem a 
kistérség tulajdona.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztéséről szóló pályázati lehetőségről szóló ajánlat 
megtárgyalása kerüljön le a napirendi pontról.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslatról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
napirendről való levételt.  
 
XVI. Napirend 
Iskolatej szállítási szerződés megkötése  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az iskolatej szállítási szerződés 
megkötését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az iskolatej szállítási szerződés megkötését és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az iskolatej szállítási szerződés 
megkötéséről szóló határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:   
 

169/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és úgy 
határozott, hogy a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. 
(XII. 22.) VM rendelet alapján Szállítási Szerződést köt az Egertej Kft-vel 
(3300 Eger, Sas út 60.). A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Szállítási Szerződés aláírására. 

 
       Határidő: 2011. szeptember 15. 
       Felelős: polgármester 
 
XVII. Napirend 
Szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság tárgyalta 
a 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 a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) 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.) rendelet 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális ellátásokról szóló 
18/2003. (IX.15.) rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
21/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati rendeletet a szociális ellátásokról szóló 
18/2003.(IX.15.) rendelet módosításáról.  
(3. melléklet) 
 
 
XVIII. Napirend 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodás módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
  

170/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását.  
(4. melléklet) 

        Határidő: 2011. október 31. 
        Felelős: polgármester  
 
XIX. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, 
Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete pályázatot kíván benyújtani, melyhez 
szükséges feladat ellátási megállapodás megkötése. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megállapodás megkötéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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171/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 
Intézetével Támogató Szolgáltatás speciális alapellátási feladatok 
határozatlan idejű ellátására feladat-ellátási megállapodást köt. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
(5. melléklet) 

        Határidő: 2011. szeptember 30. 
        Felelős: polgármester 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a településen élő fiatalok klub 
helyiségének biztosítását, melyre a Művelődési Ház és Könyvtár szolgálati lakását 
jelölte ki. A bizottság kérte az önkormányzat vezetőségét, hogy tekintse meg 
szükséges-e a fűtés átalakítása. Elmondja, hogy a helyiség felújítását, festését a 
fiatalok fogják elvégezni társadalmi munkában és kéri a képviselő-testület tagjait, 
hogy a bizottság javaslatát támogassa. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A bizottság az ülésen azt a javaslatot tette, hogy az önkormányzat mindenféle 
átalakítás nélkül a meglévő fűtési rendszerrel tudja biztosítani az ifjúsági klub 
helyiségét.    
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Javasolja, hogy a hátsó udvar felőli részt zárttá kellene tenni a problémák elkerülése 
végett. Korábban a volt Paxit klub idején ők, mint fiatalok védték, szerették volna, 
hogy tovább működjön, de Kondi klubbá alakult át.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Ki vállalja az ifjúsági klub működéséért a felelősséget?    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ha szükséges a felelős megnevezése, akkor Barta Pétert a Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottság elnökét javasolja, mint önkormányzati felelőst, de a fiatalok közül 
is kell egy személyt megnevezni. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
Vállalja a felelősséget és elmondja, hogy ő abban az esetben javasolja az ifjúsági 
klub létrehozását, ha közülük is lesz felelős kijelölve és kulturáltan tudnak ott 
beszélgetni, szórakozni, amennyiben nem, akkor a képviselő-testület visszavonja a 
határozatot.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogy az ifjúsági klubnak a legjobb helye a kondi klubban lenne, de 
idővel lehet, hogy a kondi klub is el fog költözni, de addig ne halogassa a képviselő-
testület ezt a döntést. Egyet ért Csűrös Zoltán képviselő javaslatával, hogy a területet 
le kell keríteni, és ezt bontott kerítésből meg lehet valósítani.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
A fiatalok által felmerült igénnyel nincs problémája, de az üresen álló épületeket 
sorba kellene venni, helyiséggazdálkodási tervet kellene készíteni az átmeneti, 
ideiglenes beruházások elkerülése végett. 
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Ferencz Péter polgármester:  
Az ifjúsági klub létrehozására az önkormányzat nem akar és nem is tud költséget 
ráfordítani. A helyiség temperáló fűtés alatt van, mivel egy rendszeren működik a 
Művelődési házzal. Többlet költségként jelentkezni fog a világítás, vízfogyasztás és 
egyéb elektromos berendezések használata. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Javasolja, hogy szabályozott keretek között működjön, legyen nyitvatartási rend, 
illetve 3 hónap múlva történjen meg a felülvizsgálás. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a javaslatokat a nyitva tartásra. 
   
Vizy Pál képviselő:  
Működési engedély szükséges? 
 
Kary József alpolgármester: 
A lehetőséget meg kell adni a fiataloknak, engedély nem szükséges, mivel 
kereskedelmi tevékenységet nem folytatnak, hasonlóan működhet, mint a nyugdíjas 
klub. Javasolja, hogy az időtartamot a fiatalok határozzák meg, illetve Barta Péter, 
mint önkormányzati felelős a rendeletekre vonatkozó általános szabályokat ismeri és 
koordinálni tudja a klub működését.  
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Elmondja, hogy a Paxit klub idején a kulcsot csak egy bizonyos meghatározott 
időben lehetett elkérni, illetve leadni is a volt mészüzem portáján.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy az ifjúsági klub létrehozását és a következő képviselő-testületi ülésre 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, mint önkormányzati 
felelős készítsen egy belső szabályzatot a működésre vonatkozóan. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslatról:  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
   

172/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Művelődési Ház és Könyvtár (Bélapátfalva, IV. Béla u. 47.) szolgálati lakás 
helyiségeiben ifjúsági klub működjön.  
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, mint 
önkormányzati felelős készítsen szabályzatot a működésre vonatkozóan a 
következő képviselő-testületi ülésre és 3 hónap múlva készüljön beszámoló a 
tevékenységéről.  
 
  Határidő: 2011. december 31. 
  Felelős: Nagy Gyöngyvér igazgató 
      Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  

 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy Barta Péter képviselő jelezte, hogy a 
vendéglátó egységek vezetői keresték meg őt, hogy az önkormányzat zajszintet 
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szeretne szabályozni. Félreértés van, mivel az önkormányzatnak nincs ilyen 
rendelete, hanem illeszkedik az országos törvényekkel. Szeptember 1-jétől hatályos 
a rendelet, hogy minden vendéglátó egységnek saját maga kell megtennie a 
bevallását a zajszintről. A működési engedélyek megújításához szükséges ez a 
bevallás, mely ellenőrzési lehetőség is lehet.  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a tűzoltó felújításáról szóló pályázat 
elutasításra került. Horváth László kormánymegbízott nem tudott segíteni, de ígéretet 
tett, hogy egy következő pályázatnál nagyobb segítséget fog nyújtani az 
önkormányzatnak. Javasolja, hogy a Tűzoltóság a pályázat sikertelensége ellenére 
költözzön át az épületbe a volt varroda fölötti épületrészbe, mivel így a fűtési 
költségek felére csökkenhetnek, illetve a vonulási idő is rövidebb lenne. Az épületben 
nem fog történni átalakítás, csak költözési költségek merülhetnek fel, melyet a 
Tűzoltóságnak kell fedezni.  
 

Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy a tűzoltósági híradópult is átköltöztethető? 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Igen, az egri tűzoltóság megvizsgálta és probléma nélkül átköltöztethető.  Az 
átköltözést azért javasolja, mivel ha újra lehet pályázatot benyújtani, akkor már nem 
lesz akadály az, hogy a tűzoltóság nem abban az épületben van, amelyikre a 
pályázatot benyújtja.  
Kéri a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak a tűzoltóság költözéséről.    
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

173/2011. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság az önkormányzat tulajdonában 
lévő Bélapátfalva, IV. Béla u. 3. sz. alatt lévő régi cementgyár volt irodaépület 
emeleti helyiségeibe költözzön.  
 

       Határidő: 2011. október 31. 
       Felelős: polgármester 

 

Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy a rendszeres vezetői értekezletek megtörténnek-e? 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Közös értekezleteket nem tartott, minden vezetővel külön-külön tárgyalta meg a 
teendőket, hogy hatásos-e az majd év végén kiderül. Úgy gondolja, hogy a 
Művelődési Ház és Könyvtár tekintetében történt előrelépés, amit minden képviselő 
tapasztalhatott a mai ülésen, hiszen az igazgató teljes mértékben egyetértett a 
képviselő-testület kérésével. A GAMESZ munkavégzése úgy gondolja, hogy egyre 
jobb és az iskolai tanévkezdés zökkenőmentesen ment. 
 

Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy az ÉRV Zrt. fejlesztésével, illetve a Bajcsy Zsilinszky utca 
szennyvízbekötésével kapcsolatban milyen információ áll a rendelkezésre? 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Nincs információja a fentiekre vonatkozóan, de írásban a következő ülésre el fog 
készülni. Az ÉRV Zrt. csatorna használati díj terhére készülne el az önkormányzat 
beruházása.  
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Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a röplabda szakosztály 50 ezer Ft összegű támogatását megkaphatja-
e, mivel a bajnokságon kívül Bélkő kupát szeretnének szervezni? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy ma már intézkedett az összeg átutalásáról, úgy hogy a Sport 
Egyesület számlájáról kaphatják meg.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kéri, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában legyen 
pontosítva az ülésen már említett önként vállalt turisztikai feladat, illetve hogy a 
jegyzőkönyvek elektronikus formában történő megküldését is elfogadta a képviselő-
testület és kéri ennek teljesítését. Elmondja, hogy ő el szokta olvasni a 
jegyzőkönyveket és kb. 2 hónap késés után kerül fel Bélapátfalva Város honlapjára. 
Tudomása szerint 15 nap a jegyzőkönyvek elkészülésének határideje és a képviselői 
kör e-mail-en keresztül úgy gondolja, hogy minden képviselő megkaphatná.  
Felhívja a figyelmet arra, hogy az iskola és a volt iskola igazgató lakása közötti 
kerítés életveszélyes.  
A kántor iskola lejáratánál a lépcső melletti nagy gödröt meg kellene szüntetni, illetve 
a felső bukó ablakokat ki kellene nyitni a szellőzés és az állagmegóvás céljából 
esetleg rácsot, vagy hálót lehetne rászerelni.   
Az ÉMÁSZ végzi a hálózat-karbantartási munkálatait, oszlopokat cserélnek. A 
támfaltól kifelé eső oszlopok elhelyezését az ÉMÁSZ képviselőivel együtt 
kompromisszumot kötve sikerült úgy megbeszélni, hogy a vásártérnél a járdára 
tervezett oszlop olyan helyre kerüljön, hogy az ne akadályozza a gyalogos forgalmat. 
A Kossuth L. u. és a IV. Béla út sarkára elhelyezett, oszlop zavarja a gyalogos 
forgalmat. A járdát felbontották és az új aszfalt a daruzás miatt megnyomódott. 
Tudomása szerint a beruházás bejárásán, illetve a műszaki átadáson részt kell 
vennie az önkormányzatnak és kéri, hogy a fenti ügyekben történjen intézkedés.  
A Bartók Béla utcában jó minőségű burkolt árok van és ahol nincs kitakarítva, illetve 
elhanyagolt a telek, ott a közfoglalkoztatottak végezzék el a szükséges munkálatokat. 
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogy az óvoda parketta problémájával milyen intézkedések történtek? 
A régi cementgyár területén lévő vízelfolyás feltérképezése megtörtént már? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az óvoda parkettájára garanciális javítást fog végezni a vállalkozó.   
Tudomása szerint megtalálták a vízfolyási problémát és kéri Bajzát Zsolt képviselőt, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.     
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Többször módosított tervrajzon sikerült megtalálni, hogy a teke csarnok rá lett építve 
egy régi vízvezeték rendszerre és valószínűleg az épület alatt van a probléma. A 
szakaszok kizárásra kerültek és egy új vezeték behúzásával valószínűleg a probléma 
meg fog szűnni.  
 

Ferencz Péter polgármester:  
A vízfolyás egy tiszta aknába jelentkezett és így a kondi klub és a patakpart közötti 
részen a vezetéket ki kell cserélni, ezzel ki lesz kerülve a tekecsarnok vízrendszere. 
 

Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogy lehet-e olyan számadatot tudni, hogy a tókörnyéki ingatlanokból 
mennyi idegenforgalmi adó bevétel származik? Véleménye szerint a telkeken sok 
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autó áll esténként, milyen intézkedések történtek ez ügyben, illetve a jövőben mire 
lehet számítani? Folyik ellenőrzés az idegenforgalmi adók bevallására?   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Nincs ellenőrzés, kizárólag az önbevallás alapján történik az idegenforgalmi adó 
beszedése. Elmondja, hogy nincs dolgozói létszám arra, hogy kéthetente esténként 
ellenőrizzék az illegális szállásadást. Jelenleg egy fő köztisztviselő foglalkozik az 
adóügyekkel. 
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Tudomása szerint üdülő falvakban, városokban nagyon szigorúan ellenőrzik az 
idegenforgalmi adó bevallását, illetve fizetését. Javasolja, hogy a következő évben 
történjen meg az illegális szálláshelyek ellenőrzése. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Csűrös Zoltán képviselő javaslatával egyet ért és elmondja, hogy minden évben az 
Idegenforgalmi Egyesület közgyűlésén a fenti kéréssel fordul az önkormányzathoz. 
Más településeken az ellenőrzéshez nem alkalmaznak fő állású dolgozókat a feladat 
ellátására. Korábban már javasolta, hogy több településsel összefogva a 
Polgármesteri Hivatalokkal egyeztetve történjen meg az ellenőrzés. Tudomása 
szerint az interneten is lehet illegális szálláshelyeket találni és le lehet ellenőrizni, 
hogy az a szálláshely szolgáltatás rendelkezik-e működési engedéllyel. Véleménye 
szerint a 2011. évet a gazdasági válság miatt, a turisztika szempontjából rosszabb 
számadatokkal lehet zárni, mint a 2010. évet, továbbá úgy gondolja, hogy a 2012. 
évet tekintve még kedvezőtlenebb lesz. Bélapátfalvának szüksége lenne egy jó 
településmarketingre, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatában megfogalmazott feladatok elvégzése után lehetőség nyílik a 
vendégéjszakák szinten tartására, növekedésére, illetve az idegenforgalmi adó 
bevallásra. Úgy gondolja, hogy az idegenforgalmi adó bevételt növelné a megfelelő 
infrastruktúra kialakítása (Apátságnál és a tónál illemhely). 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az internetes szálláshelyhirdetések ellenőrzése megtörtént és az óta már volt  
bejelentkezés az idegenforgalmi adó bevallásra. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, hogy a tó környékén lévő ingatlanok tulajdonosa felé egy figyelemfelhívó 
tájékoztatót kellene küldeni, hogy az önkormányzat felül fogja vizsgálni a 
szálláshelyeket. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Ha a szállásadó bejelentkezik az önkormányzat adóhatóságánál, akkor 
idegenforgalmi adó bejelentőlapot és az arra vonatkozó hatályos jogszabályokat 
megkapja, illetve a Turisztikai Információs iroda is tud tájékoztatást nyújtani. Csuhány 
Béla képviselő javaslata arra vonatkozik, hogy azokat az illegális szálláshelyeket 
kellene felkutatni, akik nincsenek bejelentkezve. A Polgármesteri Hivatal naprakész 
kimutatást tud adni, hogy hány bejelentett szálláshely van Bélapátfalván. 
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
A Nyírfácska söröző, illetve a fodrászüzlet közötti téren már több alkalommal is 
megrongálták a kandelábereket és elmondja, hogy egy helyi lakos azt javasolja, hogy 
a régi cementgyár területéről egy vas kandelábert kellene áthelyezni erre a területre. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a GAMESZ meg fogja vizsgálni, hogy van-e lehetőség rá, illetve az 
ÉMÁSZ-szal kell egyeztetni, hogy mik az előírások. 
 
Bajzát Zsolt képviselő: 
Véleménye szerint terveztetni kell az oszlop áthelyezését. 
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Elmondja, hogy az előnyugdíjazással kapcsolatban az e-mail körlevelet ő indította el 
és kéri, hogyha valamilyen komolyabb változtatások történnek a jövőben a település 
életében, akkor e-mail keretében lehetne tájékoztatni a képviselőket arról, hogy 
milyen döntés született. Az előző ülésen elhangzott, hogy az iskolaigazgató, ha a 
költségvetésén belül ki tudja gazdálkodni a 2 pedagógusnak az előnyugdíját, akkor 
tegye meg, de részéről kellemetlen volt, hogy ő rajta kérték számon, hogy hogyan 
történt meg az, hogy mégis elmehettek a pedagógusok nyugdíjba. Ő erre nem tudott 
mit mondani, meg nem rendelkezett semmiféle háttér információval.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ígéretet tesz arra, hogy a továbbiakban e-mailen keresztül tájékoztatni fogja a 
képviselőket. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Az előnyugdíjazással kapcsolatban az volt a képviselő-testület döntése, hogy az 
iskola a költségvetésen belül gazdálkodjon, viszont azt megelőző ülésen a közel 6 
órás vita nem azt tükrözte, hogy az előnyugdíjazás meg fog történni. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint Csuhány Béla képviselő és mások miatt tartott azaz ülés 6 óra 
hosszáig. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Nem ért egyet azzal, hogy 1,5 -2 hónap eltelte után megjegyzések hangzanak el, 
arra vonatkozólag, hogy ő csinálta a vitát. Ezzel kapcsolatban Vizy Pál képviselővel 
ért egyet, hogy fontos lenne, hogyha minden testületi ülés videofelvétele meglegyen, 
és akkor nem kell a jegyzőkönyvre hagyatkozni, illetve a szelektív memóriára, hanem 
a tényeket lehet vele rögzíteni.  
 
Kary József alpolgármester:  
A 2 pedagógus korengedményes nyugdíjaztatása őt nem érte váratlanul, hiszen az 
igazgató bizalmat kért a képviselő-testülettől és úgy gondolta, hogyha lát egy kis 
lehetőséget arra vonatkozólag, hogy a pedagógusok nyugdíjba vonulhassanak, 
akkor ő azt szeretné végrehajtani. Az igazgató a mai ülésen megtette döntésének a 
pénzügyi alátámasztását. 
 
Barta Péter képviselő:  
Korábbi képviselő-testületi határozat szerint az igazgató személyi kérdésekben a 
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság jóváhagyásával dönthet. Volt, aki ezzel 
nem értett egyet, például Csűrös Zoltán, Vizy Pál és Csuhány Béla képviselők, akik 
közölték, hogy szakmai kérdésekben a képviselő ne foglaljon állást, azt az igazgatóra 
kell bízni. Ő sokáig azt gondolta, hogy az nem lesz jó, de mégis később egyet értett, 
de a pénzügyi kereteket nem lépheti át. A képviselő-testület elvben egyet értett a 
nyugdíjaztatással, de plusz pénzügyi fedezetet az önkormányzat nem adott.  
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Ferencz Péter polgármester:  
Csűrös Zoltán képviselővel egyetért, és nem kíván tovább a nyugdíjaztatásról 
beszélni.  
  
Vizy Pál képviselő:  
Úgy gondolja, hogy Barta Péter képviselő jól emlékezik és véleménye szerint a 
szakmai kérdést nem lehet a személyi kérdéssel együtt kezelni. Tudomása szerint 
Ferencz Péter polgármester úr fogalmazta meg azon az ülésen, hogy nem lehet a 
pedagógusokat korengedményes nyugdíjba küldeni, mivel a Polgármesteri 
Hivatalban is van ilyen korú köztisztviselő. Így ő arra gondolt, hogy ez nem fog 
megtörténni. Az e-mailben azért írta le a videofelvételt, hogy azokat meg kell nézni. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Úgy gondolja, hogy a nyugdíjazással kapcsolatos első tájékoztatások szerinti 
álláspontok teljes egészében megváltoztak az ülést követően, amiről a képviselő-
testületnek nem volt tudomása és szűk körben hozott döntést az igazgató.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Nem érti a problémát, hiszen a képviselő-testület hozott egy határozatot, mely arról 
szólt, hogy az iskola nem kap pénzügyi támogatást, de a meglévő költségvetési 
kereten belül az igazgató úgy dönt, ahogy jónak látja. Csuhány Béla képviselő szerint 
minden igazgató mellé kell egy képviselőt állítani. 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági 
ügyeket tárgyal. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné   
 polgármester címzetes főjegyző                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


