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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 
28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli 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-

III. negyedévi végrehajtásáról  
4. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési koncepciója   
5. Civil szervezetek támogatásainak kifizetése  
6. Az önkormányzat építésügyi normatívájának átvételéről szóló 

megállapodás jóváhagyása  
7. Terület felajánlások az önkormányzat részére  
8. A szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása  
9. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel  
10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálása (zárt ülés)  
11. Egyéb ügyek, indítványok 
  

Határozat száma Határozat tárgya 

202/2011.(XI.28.)  Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi végrehajtásáról  

203/2011.(XI.28.)  Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési koncepciója   
204/2011.(XI.28.)  Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása az Arany János 

Tehetséggondozó Program keretében  
205/2011.(XI.28.)  Művelődési Ház és Könyvtár decemberi rendezvényeire felhasználható 

pénzösszeg   
206/2011.(XI.28.)  A GAMESZ zárolt pénzösszeg feloldásának elutasítása 
207/2011.(XI.28.)  Civil szervezetek támogatásainak kifizetése 
208/2011.(XI.28.)  Az önkormányzat építésügyi normatívájának átvételéről szóló megállapodás 

jóváhagyása  
209/2011.(XI.28.)  Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása  
210/2011.(XI.28.)  Létszámcsökkentés költségeire támogatás igénylése az Egerbocsi 

tagintézmény vonatkozásában 
211/2011.(XI.28.)  A Bölcsőde kivitelezési határidő hosszabbítása  
212/2011.(XI.28.)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 

 
 

Rendelet száma 

 

Rendelet tárgya 
22/2011.(XI.29.)  Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása  
23/2011.(XI.29.)  A szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása  
 

Bélapátfalva, 2011. november 28. 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 
28-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester  
  Kary József alpolgármester 

    Bajzát Zsolt, Barta Péter és Csuhány Béla testületi tagok 
 
Nem jelent meg: 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  

Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató 
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető  
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató  

  
      

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a 
7 fő képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató: 
Kéri, hogy a 9. napirend a 4. napirend után kerüljön megtárgyalásra.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a 8. napirend az 5. napirend után, illetve a 10. napirend, amely zárt 
ülés az egyéb ügyek, indítványok után kerüljön megtárgyalásra az alábbiak szerint: 
 

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-

III. negyedévi végrehajtásáról  
4. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési koncepciója   
5. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel  
6. Civil szervezetek támogatásainak kifizetése  
7. A szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása  
8. Az önkormányzat építésügyi normatívájának átvételéről szóló 

megállapodás jóváhagyása  
9. Terület felajánlások az önkormányzat részére  
10. Egyéb ügyek, indítványok 
11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálása (zárt ülés)  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a felsorolásból hiányzik a sport helyzetéről szóló előterjesztés 
elkészítése, amelynek határideje 2011. október 31. volt, felelőse ő, illetve Barta Péter 
képviselő. Az előző ülésen elhangzott, hogy az előterjesztés elkészítése elnapolásra 
került, mivel az Egyesület által benyújtott pályázat még elbírálás alatt áll és csak azt 
követően van értelme a beszámolót elkészíteni. A csütörtöki bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy a pályázat elbírálása az Egyesület számára pozitív eredménnyel 
zárult le. Kéri, hogy a beszámoló elkészítéséről szóló határozat kerüljön bele a lejárt 
határozatok közé.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A felsorolás kiegészítésre kerül a fenti elhangzott beszámoló elkészítésével, mely a 
következő ülésen kerül megtárgyalásra.  
 
 
II. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. 
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és kéri a bizottság tagját, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Dr. Gál János könyvvizsgáló:  
Elmondja, hogy az előterjesztés a jogszabályoknak megfelelően készült el és a 
könyvvizsgálónak írásban kell megtennie a véleményét a rendelet módosításáról, 
melyet elfogadásra javasol.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
22/2011. (XI.29.) 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-III. 
negyedévi végrehajtásáról  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót és kéri a 
bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének I-
III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A bizottsági ülésen szó volt a zárolt pénzeszközökről és kérte az 
intézményvezetőket, hogy készítsenek kimutatást a mai képviselő-testületi ülésre, 
hogy milyen összegű zárolt pénzeszközzel rendelkeznek. Mivel a beszámolót már 
nem fogja érinteni a feloldásra kerülő pénzeszköz, így javasolja, hogy a 6. 
napirendnél a civil szervezetek támogatásainak kifizetésénél tárgyalja tovább a 
képviselő-testület.  
 
Dr. Gál János könyvvizsgáló:  
A 2011. évi költségvetési egyensúly biztosítva van, mivel a bevétel meghaladja a 
kiadásokat. Az önkormányzat a fizetőképességét megőrizte, még akkor is, ha néha 
voltak pénzügyi problémák. A beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

202/2011. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
        Határidő: 2011. november 30. 
        Felelős: polgármester 
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IV. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési koncepciója   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési 
koncepcióját és kéri a bizottság elnökét, valamint a bizottság tagját, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.   
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési 
koncepcióját és az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a képviselő-testület 
tagjainak: 

- a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényjavaslat központosított 
előirányzatok kiírás utáni pályázatok benyújtása  

- a 11. oldal 2. Felhalmozási kiadások pontja egészüljön ki a konkrét 
beruházások megfogalmazásával  
- Start munkaprogram keretében történő beruházások 
- A 2010. évi fejlesztési pénzeszközből megvalósításra kerülő beruházások    

- a Sport Egyesület pályázati önrésze  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tudomása szerint a Sport Egyesület pályázatában az önkormányzat pénzügyi 
támogatása bérleti díjként szerepel. 
 
Barta Péter képviselő:  
Elmondja, hogy az utánpótlás neveléshez szükséges eszközök biztosítása csak úgy 
valósulhat meg, hogyha az önkormányzat pénzügyi támogatást nyújt az 
Egyesületnek. A bizottsági ülésen 1.800 ezer Ft összegű támogatásról volt szó.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat éves támogatási összege az Egyesület számára eddig még mindig 
több volt, mint 1.800 ezer Ft. Javasolja, hogy a képviselő-testület döntése úgy 
szóljon, hogy az önkormányzat 2012. évi támogatása minimum 1.800 ezer Ft. 
legyen. 
 
Barta Péter képviselő:  
Tudomása és a kormányzati szándék szerint az önkormányzat kötelező feladatai 
közt szerepelhet a sport támogatása. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a törvénytervezetben nem szerepel. 
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Javasolja, hogy a koncepcióba kerüljön be az 1.800 ezer Ft összegű önkormányzati 
támogatás, ami speciálisan az utánpótlás nevelésre irányulna. A pályázat 
elszámolása szigorú feltételeket ír elő, ugyanis a támogatási pénzeszközöket csak az 
utánpótlás nevelésre lehet felhasználni. Ezen támogatási összegen felül az előző 
évhez hasonló önkormányzati támogatásra is szükség van, hogy az Egyesület 
működni tudjon.  
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Kary József alpolgármester:  
Egyet ért Barta Péter képviselővel, miszerint a pályázati önrész összege legyen 
meghatározva 1.800 ezer Ft összeggel és a 2012. évi költségvetési rendelet 
tervezetben szerepeljen az Egyesület működéséhez szükséges önkormányzat 
támogatási összege. Amennyiben nem lesz nyertes a pályázat, akkor az önrész 
összege átcsoportosításra kerülhet a működési költségek támogatásához. 
 
Barta Péter képviselő:  
Elmondja, hogy a pályázat nyertes, aminek vannak adminisztratív kötelezettségei és 
reméli, hogy a Bélapátfalva és környékén működő vállalkozók társasági adójából fog 
pénzösszeg kerülni az Egyesület részére az utánpótlás nevelésre. A pályázat szerint 
az utánpótlásra fordítható összeg 8.800 ezer Ft és 3.000 ezer Ft az öntöző 
berendezés kiépítésére. Az utánpótlás esetében 10 % az önkormányzati önrész az 
öntöző berendezésnél 30 %. Ő nem gondolja, hogy magasabb összeget kellene 
meghatározni a Sport Egyesület részére, ugyanis a pályázatból megvalósuló bérleti 
díj bevételből lehet működésre fordítani, így javasolja 2.000 ezer Ft legyen a 2012. 
évre vonatkozó támogatás.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Egyet ért a 2012. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottság kiegészítésével a sport pályázat 1.800 ezer Ft összegű önrész 
összegével együtt. 
 
Barta Péter Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési 
koncepcióját és a fenti Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság kiegészítésével, 
illetve a tó környéki ingatlanokra vonatkozó kommunális adó kivetésével elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.     
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési koncepciót tárgyalja, de nincs elfogadva a 
köznevelési törvény, költségvetési törvény, önkormányzati törvény, az adótörvény, 
illetve a számviteli törvény sem. A törvények végleges elfogadása után a koncepció 
még módosulhat. A decemberi ülésen a képviselő-testületnek tárgyalnia kell az 
adókról, a térítési díjakról, bérleti díjakról, amiket megváltoztathat a még el nem 
fogadott törvények.  
 
Dr. Gál János könyvvizsgáló:  
A koncepcióról a képviselő-testület dönt és kéri, hogy nagy figyelmet fordítson rá az 
önkormányzat, mivel már nem sok idő van a költségvetési törvény elfogadásáig. 
Elmondja, hogy kb. 12 jogszabály fog változni a polgármester úr által fent felsorolt 
törvényekkel együtt.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A képviselő-testület írásban megkapta a bizottságok kiegészítését a 2012. évi 
költségvetési koncepcióhoz és kéri, hogy a polgármester úr mondjon részletes 
információt erről. A koncepció 6. oldalán szerepel, hogy az önkormányzat a 
GAMESZ-t 2012. január 1-jével tervezi megszüntetni. Az előterjesztésből nem derül 
ki, hogy a városüzemeltetés, illetve az ingatlan kezelés hogyan fog tovább működni. 
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A bizottsági ülésen a polgármester úr azt mondta, hogy a részletekről még a 
képviselő-testület tárgyalni fog, mivel a törvények még nincsenek elfogadva, ami 
befolyásolja a további működést. Javasolja, hogy a koncepcióban a GAMESZ 
megszüntetésének időpontja ne szerepeljen, hanem jelenjen meg az, hogy 
önkormányzat tervezi az intézmény megszüntetését és vizsgálja meg annak 
lehetőségét, illetve a GAMESZ által ellátandó feladatoknak további elvégzését. Kéri, 
hogy a fenti kiegészítésről külön szavazzon a képviselő-testület. Úgy gondolja, hogy 
véget kell vetni annak, hogy valamit megszüntet az önkormányzat és még nem tudja, 
hogy mi lesz helyette. Véleménye szerint ebben az évben volt példa arra, hogy 
hosszú viták alakultak ki intézményekkel kapcsolatban, mellyel dolgozókat sértett 
meg a képviselő-testület.  Javasolja, hogy a későbbiekben a képviselő-testület úgy 
szüntessen meg feladatokat, intézményt, hogy a dolgozók is értesüljenek róla korrekt 
módon és ezek után kerüljön a képviselő-testület elé megtárgyalásra.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A koncepcióban rosszul jelent meg a megfogalmazás és valóban nem a 
megszüntetésnek kellene az előterjesztésben szerepelnie, hanem csak 
átalakításnak. Az eddigi hangulatkeltésnek véget vetve szeretné kijelenteni, hogy 
nem megszüntetésről, hanem szervezeti, vagy szerkezeti átalakításról van szó. 
Elmondja, hogy a dolgozókkal senki nem beszélt nem emberi hangon és nem is 
kellett, hogy téma legyen a GAMESZ-ban, mivel hogy erről még nem döntött a 
képviselő-testület. Úgy gondolja, hogy kizárólag mesterséges hangulatkeltésről volt 
szó. A GAMESZ átalakítását szükségesnek tartja, mivel a teljesítményt növelni kell. 
Ő a vezetői értekezleten elmondta az intézményvezetőknek, hogy 2012-ben az 
eddigi teljesítmény kevés lesz, amibe magát is beleérti, többet és hatékonyabban kell 
dolgozni. A GAMESZ átalakításával elképzelhető, hogy az önkormányzat műszaki 
osztályát fogja jelenteni. A GAMESZ munkája nem hatékony, a meghatározott 
határidőket nem tartja be. Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület minden tagja 
egyetért abban, hogy a GAMESZ eddigi működése kielégítő volt és nem megfelelő, 
nem hatékony. Elmondja, hogy a START munkaprogram beindításával átalakul a 
rendszer, mindenről jegyzőkönyvet kell készíteni, illetve mérőszámokkal 
alátámasztva kell a teljesítményt mérni, illetve 112 fő foglalkoztatását kell biztosítani. 
Továbbra is elmondja, hogy a GAMESZ átalakításáról és nem megszüntetéséről szól 
az előterjesztés. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a mesterséges 
hangulatkeltésről tartsák magukat távol.  
 
Barta Péter képviselő:  
A koncepcióban szerepel, hogy a társadalmi szervezeteknek adott támogatásokat és 
átadott pénzeszközöket az elvégzendő feladatokhoz és a rendelkezésre álló 
forrásokhoz kell igazítani. Ebből kiderül, hogy az önkormányzatnak szándékában áll 
a társadalmi szervezetek támogatása. A Sport Egyesülettel kapcsolatban csak azért 
javasolta a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság a konkrét összeg 
meghatározását, mivel a törvényből adódóan az önkormányzatnak is van feladata és 
szerepe ahhoz, hogy ez az összeg az Egyesület számlájára kerüljön.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A koncepció a 2012. évi költségvetés alapja, amit 2012. február 15-ig kell elfogadnia 
a képviselő-testületnek. Javasolja, hogy a koncepcióban a GAMESZ megszüntetése 
átalakításra, átszervezésre módosuljon és a költségvetés elkészültéig valósuljon 
meg.   
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Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató: 
A koncepció 7. oldalán szereplő táblázat alatti szöveg egészüljön ki:  
„A táblázat első eltérés oszlopának létszámai a mónosbéli nevelőotthonos 
gyermekek és alsós tanulók…….”  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Ő úgy gondolja, hogy a koncepcióban a GAMESZ átalakításával kapcsolatban 
időpontot ne tartalmazzon. Úgy gondolja, hogyha a decemberi testületi ülésen 
tárgyalná a képviselő-testület az előterjesztést, akkor abban meg lehetne határozni 
az időpontot. Az előzőkben elmondottak alapján ő nem a GAMESZ-on belüli 
hangulatkeltésről beszélt, hanem arról, hogy ebben az évben többször tárgyalt a 
képviselő-testület az iskoláról, illetve a Művelődési Házról és az ott dolgozókat sértés 
érte.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Nem tudja, hogy melyik dolgozót érte sértés, de vannak az önkormányzaton, és 
minden intézményben dolgok, amik a polgármestert, illetve a jegyzőt zavarja. Ő is 
megsértődhetne azon, hogy az adventi gyertyagyújtásról sem videofelvétel, sem 
fénykép nem készült. Úgy gondolja, hogy így nincs szükség a stúdió 
berendezéseinek, felszereléseinek fejlesztésére, illetve elköltözésére. Javasolja, 
hogy a GAMESZ átalakítására a költségvetés időszaka legyen határidőnek 
megjelölve. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Csuhány Béla képviselő 
javaslatáról, miszerint ne jelenjen meg a koncepcióban a GAMESZ átalakítására 
vonatkozó határidő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen és 4 nem szavazattal 
nem fogadta el Csuhány Béla képviselő javaslatát.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2012. évi költségvetési koncepciójáról a fenti kiegészítésekkel együtt.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 

203/2011. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 
költségvetési koncepciót tájékoztatásul és a további tervező munka alapjául az 
alábbi kiegészítésekkel együtt elfogadta: 
 

1. a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényjavaslat központosított 
előirányzatok kiírás utáni pályázatok benyújtása 
 

2. A koncepció 11. oldal 2. Felhalmozási kiadások pontja kiegészül az 
alábbiakkal: 
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Benyújtásra került Startmunka mintaprogramban  
a) az alábbi nagyértékű tárgyi eszközök kerültek igénylésre: 
- kisteherautó beszerzése 8890 ezer Ft 
- bozótvágók, laptop, fűnyíró, rotációs kapa,Salgó polcrendszer, 

excenteres csiszoló, gérvágó tartozékokkal, U-szögbelövő 
vásárlása 6706 ezer Ft-ért.  

b) további pályázatként kerül benyújtásra: 
- faaprító gép és 2 db 75 kW kazán beszerzése. 

 
Pályázat benyújtását tervezzük: 

„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése” című ÉMOP-4.2.1/A-11 azonosító számú 
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja (Bélapátfalva, IV. Béla u. 29.) 
épületének szerkezeti átalakítására, teljes felújítására. 

 
További kiemelt prioritású projektek, melyek a 2010. évi fejlesztési 
pénzösszegből tervezünk megvalósítani: 

- új iskola kazán beszerzése, amennyiben az ingatlan önkormányzati 
tulajdonban marad 

- Művelődési Ház eszközbeszerzés, kültéri rendezvények 
hangosításra alkalmas berendezés beszerzése 

- TV3 stúdió elköltözése 
- Gyár és Mártírok utca felújítási tervének elkészítése, 
- Vörösmarty utca vízelvezetés és járda készítés tervezése, esetleg 

kivitelezése. 
3. Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület pályázati önrésze 1.800 ezer Ft  
4. Tó környéki ingatlanokra vonatkozó kommunális adó kivetése 

 
        Határidő: 2011. november 30. 
        Felelős: polgármester  
V. Napirend 
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételt és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételt 
és javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a határozati javaslatban szereplő két 
tanulót öt tanéven keresztül, tanévenként 10 hónapra havi 5000 Ft ösztöndíjban 
részesítse. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Arany János Tehetséggondozó 
Programban való részvételről, illetve a tanulók anyagi támogatásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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204/2011. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
vállalja, hogy Balogh Gabriella Bélapátfalva, Gyár u. 5. szám alatti és Gruz 
Tamás Bélapátfalva, Apátság u. 50. szám alatti lakos nyolcadik osztályos 
tanulókat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programja keretében 2012/2013. tanévtől öt tanéven keresztül, tanévenként 
10 hónapra havi 5000 Ft ösztöndíjban részesíti. 
Az ösztöndíj felülvizsgálatára minden év október 30-ig sor kerül, a tanuló 
pedig köteles bejelenteni, ha nem folytatja tanulmányait. 

 
          Határidő: 2011. december 12. 
          Felelős: polgármester 

 
VI. Napirend 
Civil szervezetek támogatásainak kifizetése  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a civil szervezetek támogatásainak 
kifizetését és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
A bizottság tárgyalta a civil szervezetek támogatásainak kifizetését, de levette a 
napirendről, mivel a bizottság kérte az intézményvezetőket, hogy a hétfői képviselő-
testületi ülésre készítsék el a zárolt pénzeszközökről szóló kimutatást, és ezzel 
együtt kerüljön elfogadásra a civil szervezetek támogatásainak kifizetése. A bizottság 
így a napirenddel kapcsolatban nem foglalt állást. 
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy külön döntsön a képviselő-testület a zárolt pénzeszközök 
feloldásáról, illetve a civil szervezetek támogatásainak kifizetéséről.  
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy az önkormányzatnak mire van pénzeszköze, milyen zárolt összegeket 
lehet feloldani. A bizottsági ülésen Nagy Gyöngyvér a Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatója kérte, hogy a könyvtári állomány gyarapítására zárolt 700 ezer Ft kerüljön 
feloldásra. A civil szervezetek támogatásainak kifizetése összesen 1.084 ezer Ft. 
Kérdezi, hogy mely összegeket lehet, vagy tudja teljesíteni az önkormányzat, 
ismerve az I-III. negyedévi költségvetési beszámolót? Úgy gondolja, hogy az 
önkormányzat anyagi helyzetéről szóló információk tudatában lehet további döntést 
hozni a feloldásról, illetve a támogatások kifizetéséről.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy az intézményvezetők mondják el igényüket, ismertessék a zárolt 
összegekről szóló kimutatást.  
 
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató: 
Elmondja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár esetében a könyvtári állomány 
gyarapítására fordítandó 700 ezer Ft került zárolásra, valamint a 2011. augusztus 1-
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jétől nem lehetett rendezvények költségeire pénzeszközt felhasználni. Úgy gondolja, 
hogy 2011. évben a rendezvényekre felhasználható összeg 166 ezer Ft és a 
decemberi rendezvények, gyermekműsorok dologi kiadásait lehetne ebből fedezni. 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy az intézmény szeretné a 
könyvállomány gyarapodását, de ha az év utolsó hónapjában a 700 ezer Ft értékű 
könyv megérkezne, az sok adminisztrációs munkával járna és így ebben az évben 
nem realizálódhatna. Szeretné, hogyha a zárolt pénzösszeg fele legalább feloldásra 
kerülne, mivel minden évben az érdekeltségnövelő pályázat benyújtása az előző 
évben felhasznált pénzösszeg függvényében, illetve egyéb statisztikai adatok alapján 
történik.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi, hogy a 166 ezer Ft-ból kizárólag a Művelődési Ház keretein belül 
decemberben megrendezésre kerülő programokra lenne felhasználva? 
 
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató: 
Igen, mivel a tervek szerint a 4. adventi gyertyagyújtásra a Művelődési Házban 
kerülne sor, egybekötve karácsonyi játszóházzal, illetve egy műsorral, valamint ha a 
pénzösszeggel gazdálkodni lehet, akkor egy mikulási rendezvényt is lehetne 
szervezni.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A költségeket további hitelkeretből lehet fedezni.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Korábban a pénzösszegek zárolása azért történt, mivel az önkormányzat anyagi 
helyzete rossz volt, át kellett tekinteni a megtakarítási lehetőségeket. Véleménye 
szerint arról kell dönteni, hogy az önkormányzat a költségvetését hosszabb távon 
helyre akarja-e állítani és továbbra is zárolt, illetve fel nem használható 
pénzösszegek maradnak, vagy esetleg részletekben, illetve teljes egészében 
kerülnek feloldásra az újabb sikeres ÖNHIKI pályázat reményében.  Tudomása 
szerint a Gyár úti ingatlan tetőszerkezete fóliával van letakarva, amiből adódóan az 
önkormányzatnak vagyonvesztése lehet, ha nem történik meg a felújítás. Véleménye 
szerint, ha a zárolást nem lehet feloldani, akkor ezt a felújítást már nem lehet ebben 
az évben elvégezni, akkor úgy gondolja, hogy jövőre a legfontosabb beruházások 
közé kellene sorolni.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Egyet ért Csuhány Béla képviselővel és elmondja, hogy a Gyár úti ingatlan 
tetőfelújítását a 2010. évi fejlesztési pénzeszközök terhére kellene megvalósítani. 
 
Barta Péter képviselő:  
Véleménye szerint az idén már nem lehet a tetőt felújítani, de a következő évben 
tervezni kell.  
  
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogy a költségvetési egyensúly tartható decemberig és nem javasolja 
a zárolt összegek feloldását, viszont a 166 ezer Ft összeg felhasználásával egyet ért.  
 
Barta Péter képviselő:  
Ha a 700 ezer Ft nem kerül feloldásra, akkor a Művelődési Ház nem tud részt venni 
az érdekeltségnövelő pályázaton.  
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Kary József alpolgármester:  
Ha a Művelődési Ház a könyvtári beszerzések tekintetében nem felel meg az 
előírásoknak, akkor nem kaphatja meg az automatikusan járó pénzösszeget, tehát 
ha a 700 ezer Ft fele kerül feloldásra, akkor is csak 30-40 ezer Ft támogatástól esik 
el az önkormányzat, illetve a Művelődési Ház.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ha az önkormányzat hitelből finanszírozza a zárolt összeget, akkor annak több a 
kamata, mint a pályázat támogatási összege. Javasolja, hogy a 166 ezer Ft összeget 
a Művelődési Ház felhasználhassa a decemberi rendezvények dologi kiadásainak 
fedezetére és az idén nem lesz könyvtári állomány gyarapítás.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kiegészítésként javasolja, hogy 2012-ben kerüljön kompenzálásra az idei évi 
könyvtári állományának gyarapítása.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

205/2011. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 126/2011. (VII.25.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy a Művelődési Ház 2011. évi 
költségvetésében rendezvényekre tervezett összegének 2011 augusztusától 
fennmaradó része a továbbiakban nem használható fel. Ezen határozatát újra 
tárgyalta, majd úgy döntött, hogy engedélyezi a fennálló 166 ezer Ft 2011 
decemberében megtartandó rendezvényekre történő felhasználását. 

  
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető:  
Ismerteti a GAMESZ zárolt pénzeszközét, mely szerint 2 millió Ft került zárolásra a 
Gyár úti lakóingatlan tetőfelújítására.  
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a Gyár úti ingatlan tetőfelújítása a 2010. évi fejlesztési 
pénzösszegből valósuljon meg.  
  
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy 2012-ben várható infláció és ÁFA növekedés is. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy a felújításhoz szükséges anyagok 
megvásárlása még ebben az évben megtörténjen? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi, hogy a tető felújítási munkát decemberben el lehet végezni?  
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Csuhány Béla képviselő:  
Véleménye szerint a tető héjazat felújítási munkát decemberben el lehet végezni, ha 
nem esik 20-30 cm-es hó.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a GAMESZ 2.000 ezer Ft 
összegű pénzösszegének további zárolásáról, illetve a Gyár úti ingatlan 
tetőszerkezetének felújításáról a 2010. évi fejlesztési pénzösszeg terhére.  
  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

206/2011. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy  
- a GAMESZ nem lakóingatlan kiadási előirányzatából 2.000 ezer Ft 

pénzösszeget továbbra is zárol és  
- a Bélapátfalva Gyár u. 5. sz. alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása a 

Bélkő Nonprofit Kft. 2010. évi önrész alapjából valósuljon meg.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére  

 
        Határidő: 2012. április 30. 
        Felelős: polgármester 
 
Barta Péter Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottsági ülésen elhangzott Ferencz Péter polgármester úrtól, hogy a Tűzoltóság 
zárolt összegének egy részére már valószínűleg nem lesz szükség ebben az évben. 
Javasolja, hogy a ki nem fizetett összeget az önkormányzat zárolja és a jövő évben 
kerüljön kifizetésre.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A megmaradó összeg pénzmaradványba kerülhet át.   
   
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy lehet-e tudni, hogy ebben az évben mekkora összegre lesz még 
szüksége a Tűzoltóságnak? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogy 400 ezer Ft-ra szüksége lesz még a Tűzoltóságnak 
decemberben, de a váratlan kiadásokkal nem számolt. A Tűzoltóságnak van egy 
pályázata, de annak az önerő összegét nem tudja. Elmondja, hogy novemberben és 
decemberben jelentős összegű gázköltség megtakarítás várható kb. 400 ezer Ft 
értékben. Javasolja, hogy a képviselő-testület ne határozzon meg összeget, csak 
arról döntsön, hogy a fel nem használt összeg a pénzmaradványba kerüljön. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
A Tűzoltóság beköltözésének és átalakításának költsége miből lett fedezve? 
Javasolja, hogy a költségvetés stabilizálása érdekében a Tűzoltóságnál egy 
összeget meg kell határozni. 
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Ferencz Péter polgármester:  
A költségeket a tűzoltóság fedezte.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kérdezi, hogy az önkormányzatnak lesz valóságos pénzmaradványa, amihez a 
Tűzoltóság kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa fog kerülni? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzatnak nincs pénzmaradványa, mivel a hitelkeret ki van merítve.  
A Tűzoltóság a maximális takarékoskodást végrehajtotta. Az átköltözésnek a 
költsége 120 ezer Ft volt, ami a híradópult áthelyezése és újra működésbe hozatala 
jelentette. A festésre, az átalakításra, a csőszerelésre 180 ezer Ft-ot költött az 
önkormányzat. Úgy gondolja, hogy a fenti összegek kifizetését fedezni tudja a 
gázköltség megtakarítás. Javasolja, hogy a 400 ezer Ft december hónapra, valamint 
a folyamatban lévő pályázati önerőre 100 ezer Ft elegendő lesz, tehát összesen 500 
ezer Ft támogatás kifizetését javasolja a Tűzoltóság részére. Az előterjesztésben 
szereplő többi civilszervezet támogatási összeg kifizetésével egyet ért.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a civil szervezetek 
támogatásainak kifizetéséről a fenti javaslat szerint.   
  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

207/2011. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 129/2011. (VII.25.) 
sz. határozatában a civil szervezetek 2011. évi támogatásának felfüggesztése 
ügyében hozott döntést felülvizsgálta, és úgy döntött, hogy a civil szervezetek 
számára a 2011. évi költségvetési rendelet szerinti támogatásokat kiutalja, 
kivéve az Önkéntes (köztestületi) Tűzoltóságnak fennálló teljes összeget, mert 
annak maximális összegét 2011. évben 500 ezer Ft-ban határozza meg. A 
kiutalható összeg (500 ezer Ft) feletti összegnek a pénzmaradványban kell 
megmaradnia a 2012. évre. 

 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
VII. Napirend 
A szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság tárgyalta 
a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosítását 
és kéri a bizottság elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
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Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a szociális ellátásokról szóló 18/2003. (IX.15.) önkormányzati 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális ellátásokról szóló 
18/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
23/2011. (XI.29.) önkormányzati rendeletet a szociális ellátásokról szóló 18/2003. 
(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
(2. melléklet) 
 
 
VIII. Napirend 
Az önkormányzat építésügyi normatívájának átvételéről szóló megállapodás 
jóváhagyása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 4 
fő az ülés továbbra is határozatképes.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat építésügyi 
normatívájának átvételéről szóló megállapodás jóváhagyását és elmondja, hogy 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

208/2011. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Eger 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött, a 2010. és 2011. évre 
vonatkozó építésügyi normatívák átadásáról és átvételéről szóló 
Megállapodást.  

 
Határidő: 2011. december 1. 
Felelős: polgármester 

 
IX. Napirend 
Terület felajánlások az önkormányzat részére  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a terület felajánlásokról szóló 
tájékoztatót, melyet javasol tudomásul venni és kívánja folytatni a további 
ajándékozási szándék fogadását. 
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X. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjaival a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat 
módosítását és elmondja, hogy a statisztikai tevékenység került bele a népszámlálás 
elvégzése miatt. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

209/2011. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
1. Az 5. pont kiegészül az alábbi 5.5. ponttal: 

 „5.5. 2011. december 15-től: 
Szakfeladat száma, neve 
   841173 Statisztikai tevékenység” 

Az Alapító Okirat e határozattal történő módosítása 2011. december 15-én lép 
hatályba. 
Az egységes szerkezetű Alapító Okiratot e határozat elfogadásától számított 
15 napon belül kell elkészíteni. 

 
Határidő: 2011. december 15. 
Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat létszámcsökkentés költségeire szóló támogatás igénylését, 
mely az Egerbocsi Tagintézményt érinti. A döntéshez szükséges Bélapátfalva Város 
Önkormányzatának hozzájárulása is és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

210/2011. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben is be kívánja 
nyújtani a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésére vonatkozó pályázatot, melyhez kapcsolódóan az alábbiak szerint dönt. 
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Egerbocsi 
Tagóvoda intézménye (Egerbocs, Iskola út 1.) létszámában 2012. január 1-jétől 1 fő 
dajka álláshely kerül megszüntetésre Egerbocs Község Önkormányzat 
124/2011.(XI.25.) önkormányzati határozata alapján. 
 
Így az alábbiak szerint alakulnak a létszámok 2012. évben Bélapátfalva Város 
Önkormányzatnál: 

fő 
 Létszámcsökkentés 

előtt (2011.12.31.) 
Létszámcsökkentés 
után (2012.01.01.) 

Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat 

57 56 

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 128 127 
 
A létszámcsökkentéssel érintett 1 fő álláshely ténylegesen megszüntetésre kerül 
2012. 01. 01-jén a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat Egerbocsi Tagóvoda intézményénél (Egerbocs, Iskola út 1.) technikai 
álláshelyen - dajka.  
Az elbocsátott foglalkoztatottal kapcsolatos megszüntető okirat dátuma: 2011. 
december 16. 
 
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 megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha – 
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt 
indokolttá teszik. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 

Határidő: 2011. december 16. 
Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Vito Kft. kérelmét, melyben a bölcsőde 
építési munkálatainak befejezésére határidő hosszabbítást kér 2012. január 15. 
napjáig, ugyanis a kivitelező munkáját jelentős mértékben késleltette a falszigetelési 
módszer megváltoztatása. Elmondja, hogy abban az esetben van a határidő 
hosszabbításra lehetőség, ha az önkormányzat a Váti Nonprofit Kft-től ezt megkapja.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az injektálási falszigetelés magasabb 
költséget jelent, mint a falátvágási módszer. Kérdezi, hogy a határidő módosítással 
várható bekerülési költség módosítás is? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A vállalkozó jelezte, hogy plusz költségek is jelentkezni fognak, de a bejáráson ő 
elmondta, hogy a szigetelésből adódó költségeket más, még el nem végzett 
munkából kell fedezni. Tudomása szerint a műszaki ellenőrrel, illetve a tervezővel 
együtt a kivitelező az öntőző berendezés gépészeti kialakításának olcsóbb 
módszerét választották, így a költségek nem változnak. Az önkormányzatnak a Váti 
Nonprofit Kft-hoz változás bejelentőt kell benyújtani a falszigetelési módszer, illetve a 
kerti öntőző berendezés megváltoztatására. Javasolja, hogy 2012. január 31. napjáig 
kapjon a Vito Kft. kivitelezési határidő hosszabbítást, költségvetési főösszeg 
módosítása nélkül. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határidő hosszabbításról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

211/2011. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 140/2011. (VII. 25.) 
számú képviselő-testületi határozatában az ÉMOP-4.2.1/B-2f-2010-0002 
azonosító számú "Bölcsődei szolgáltatások létrehozása Bélapátfalván és 
kistérségében" című projekt építési beruházása tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás nyertesének a Vito Építőanyag-kereskedelmi  és Szállítmányozó Kft-t 
(3346 Bélapátfalva, Május 1. út 81.)  fogadta el. A megkötött vállalkozói 
szerződés teljesítési határidejét 2012. január 31-ére módosítja úgy, hogy a 
költségvetési főösszeg nem változhat. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
módosítására.  

        Határidő: 2011. december 31. 
        Felelős: polgármester  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Elmondja, hogy a kántor iskolában a fűtés üzemel a temperálás miatt. Javasolja, 
hogy a költségcsökkentés miatt a rendszerben csak a vizet kellene keringetni kazán 
működése nélkül. Az épület állagmegóvása szempontjából korábban már elmondta, 
hogy a bukóablakokra szellőző rácsot kellene felszerelni a folyamatos szellőztetés 
érdekében, illetve a radiátor rendszer víztelenítésével. Kéri, hogy az önkormányzat 
vizsgáltassa meg az olcsóbb téliesítés lehetőségét. 
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Ferencz Péter polgármester:  
A kántor iskola olcsóbb téliesítésével kapcsolatban egy megbízást fog adni Alföldi 
Péter épületgépésznek.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A képviselő-testület döntött az iskola fűtés korszerűsítés terveinek az elkészítéséről 
és kéri, hogy az önkormányzat küldjön megrendelőt Alföldi Péter épületgépész 
részére, melyet már e-mailben is megkért.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Az e-mailt a Polgármesteri Hivatal megkapta, mely ügyintézőhöz került és kérte, 
hogy az Alföldi Péter küldjön szerződés-tervezetet a Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kazánház korszerűsítésének épületgépészeti 
terv elkészítéséről. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ígéretet tesz a tervezés megrendelésére. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a Bajcsy Zs. u. szennyvízbekötésére mikor lesz engedély, illetve mikor 
valósul meg? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy Csuhány Béla képviselő részére elkészült a Bajcsy Zs. u. 
szennyvízbekötésre vonatkozó válaszlevél, melyből kiderül, hogy a beruházás 
tervezője 6 hónapja nem jelentkezett. Kérdezi, hogy érdemes-e másik tervezőt 
keresni? 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja a tervezőt felkeresni és többszöri alkalommal kérni kell a terv elkészítését.   
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné   
 polgármester címzetes főjegyző                                     
 
 
 
 
 


