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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 
20-án 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 

N a p i r e n d 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs Közoktatási 

Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás 2012. évi költségvetése  
3. Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetése  
4. Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs - Hevesaranyos - 

Bátor - Egercsehi - Szúcs - Szilvásvárad Önkormányzatok mikrotérségi 
társulása nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok 
2012. évi költségvetése 

5. Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről  
6. A köztisztviselői teljesítménykövetelmény célok meghatározása a 2012. 

évre    
7. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet  
8. Önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005.(III.22.) 

önkormányzati rendelet módosítása  
9. Egyéb ügyek, indítványok 
  

Határozat száma Határozat tárgya 
Határozat 

határideje 

16/2012.(II.20.) 
Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs Közoktatási 
Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás 2012. évi költségvetése 

2012. évi költségvetés 
elfogadása  

17/2012.(II.20.) 
Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél Körjegyzőség 2012. évi 
költségvetése, Bükkszentmárton Község Önkormányzatával kötött 
társulási megállapodás módosítása  

2012. évi költségvetés 
elfogadása  

18/2012.(II.20.) 
Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél Körjegyzőség 2012. évi 
költségvetése, Mónosbél Község Önkormányzatával kötött társulási 
megállapodás módosítása 

2012. évi költségvetés 
elfogadása  

19/2012.(II.20.) 

Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs - 
Hevesaranyos - Bátor - Egercsehi - Szúcs - Szilvásvárad 
Önkormányzatok mikrotérségi társulása nappali ellátás és 
étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok 2012. évi 
költségvetése 

2012. évi költségvetés 
elfogadása  

20/2012.(II.20.) 
A köztisztviselői teljesítménykövetelmény célok meghatározása a 
2012. évre    

2012. december 31. 

21/2012.(II.20.) 
Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 

2012. évi költségvetés 
elfogadása 

22/2012.(II.20.) 
Bélapátfalvai Sport létesítmények központosított működése és 
Bélapátfalva Város sportéletéről szóló tájékoztató elfogadása, 
valamint a további célkitűzések megvalósítása 

2012. április 30. 

23/2012.(II.20.) Együttes ülés a köztemető továbbiakban való üzemeltetésére  2012. március 31. 
24/2012.(II.20.) Előterjesztés készítése ügyfélszolgálat ellátásáról 2012. április 30. 
25/2012.(II.20.) Fejlesztésekről szóló előterjesztés készítése  2012. április 30. 
26/2012.(II.20.) II. sz. védőnői körzet helyettesítéssel történő ellátása 2012. március 1. 
27/2012.(II.20.) Tűzoltó autó értékesítése  2012. április 30. 

28/2012.(II.20.) 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása 2012. február 20. 

29/2012.(II.20.) 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása 2012. február 20. 

30/2012.(II.20.) Lukács Attila ápolási díj megállapítása  2012. február 20. 
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Rendelet száma Rendelet tárgya 

2/2012.(II.21.)   
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet  

3/2012.(II.21.)  
Önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005.(III.22.) önkormányzati 
rendelet módosítása  

 
 
 
 
 

Bélapátfalva, 2012. február 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 
20-án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester  
  Kary József alpolgármester 

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

 
Nem jelent meg: Csűrös Zoltán testületi tag 
 
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  

   Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető 
Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 

 
Meghívott vendég: Dr. Gál János könyvvizsgáló a 7. napirendhez 
 Dr. Holló István könyvvizsgáló a 7. napirendhez  
 Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató a 2. és a 7. napirendhez  
 Zay Oszkárné óvodavezető a 2. és 7. napirendhez  

Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató a 7. 
napirendhez   
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető a 7. és a 8.   
napirendhez   

      

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a 7 
fő képviselőből 6 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 6, a testület 
határozatképes és az ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:  
 

Napirend 
 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs Közoktatási 

Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás 2012. évi költségvetése  
3. Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetése  
4. Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs - Hevesaranyos - 

Bátor - Egercsehi - Szúcs - Szilvásvárad Önkormányzatok mikrotérségi 
társulása nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok 
2012. évi költségvetése 

5. Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről  
6. A köztisztviselői teljesítménykövetelmény célok meghatározása a 2012. 

évre    
7. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet  
8. Önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005.(III.22.) 

önkormányzati rendelet módosítása  
9. Egyéb ügyek, indítványok 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A tájékoztatóban továbbra is az ingatlanok értékesítése szerepel, melyek közül egy 
ingatlanra előszerződést kötött az önkormányzat, tehát a határozat végrehajtása 
folyamatban van, a többi ingatlan időnként hirdetve van, de eddig vevő még nem 
jelentkezett. A többi határozat felelőse a GAMESZ vezető és ha kívánja a  képviselő-
testület akkor azokról az intézményvezető ad tájékoztatást. A Szociális Oktatási és 
Kulturális bizottság nem tudta megtartani az ülését, így először a szavazás előtt az 
ülésen megjelent bizottsági tagoktól fogja kérni a  javaslatot.  
 
II. Napirend 
Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs Közoktatási 
Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás 2012. évi költségvetése  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva – Bükkszentmárton – 
Mónosbél - Egerbocs Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás 2012. 
évi költségvetését és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél - Egerbocs 
Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás 2012. évi költségvetését és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. Az ülésen szó volt az iskolai 
létszám fontosságáról a normatív támogatás vonatkozásában, illetve az iskola 
költségvetéséről, a bölcsőde tervezett hiányáról, valamint a GAMESZ 
átszervezéséből adódó konyha és iskolabusz - korábbi képviselő-testületi döntéssel 
ellentétes - javaslatról. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 4 igen szavazattal javasolja elfogadni a 
Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél - Egerbocs Közoktatási 
Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás 2012. évi költségvetését.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva – Bükkszentmárton 
– Mónosbél - Egerbocs Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás 2012. 
évi költségvetéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

16/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél - Egerbocs 
Közoktatási Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás 2012. évi 
költségvetését, mely beépül az önkormányzat 2012. évi költségvetési 
rendeletébe. 

 
    Határidő: 2012. évi költségvetés elfogadása 
    Felelős polgármester 
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III. Napirend 
Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél Körjegyzőség 2012. évi 
költségvetése  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság tárgyalta a Bélapátfalva - Bükkszentmárton - 
Mónosbél Körjegyzőség 2012. évi költségvetését és kéri a bizottság tagját, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél Körjegyzőség 
2012. évi költségvetését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva - Bükkszentmárton 
- Mónosbél Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről, a társulási megállapodások 
módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 

17/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Bükkszentmárton 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § (3) bekezdése, illetve a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. §-a 
alapján 1999. január 1. napjától a körjegyzőség létrehozására - 6/1999. (II. 15) 
Képviselő-testületi határozat alapján - megkötött Társulási Megállapodás 
2012. január 1. napjától az alábbiak szerint módosul: 

A Társulási Megállapodás 6. pontja második mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

  „6.) A hozzájárulás összege 2012. évben: 14502 Ft/lakos/év.” 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését, amely beépül az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésébe. 

 
Határidő: 2012. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: címzetes jegyző  

 
18/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Mónosbél Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38. § (3) bekezdése, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. §-a alapján 1999. 
január 1. napjától a körjegyzőség létrehozására - 7/1999. (II. 15) Képviselő-
testületi határozat alapján - megkötött Társulási Megállapodás 2012. január 1. 
napjától az alábbiak szerint módosul: 

A Társulási Megállapodás 6. pontja második mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

  „6.) A hozzájárulás összege 2012. évben: 14502 Ft/lakos/év.” 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését, amely beépül az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésébe. 
 

Határidő: 2012. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: címzetes jegyző  

 

IV. Napirend 
Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs - Hevesaranyos - Bátor 
- Egercsehi - Szúcs - Szilvásvárad Önkormányzatok mikrotérségi társulása 
nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok 2012. évi 
költségvetése 
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva - Bükkszentmárton - 
Mónosbél - Egerbocs - Hevesaranyos - Bátor - Egercsehi - Szúcs - Szilvásvárad 
Önkormányzatok mikrotérségi társulása nappali ellátás és étkeztetés szociális 
alapszolgáltatási feladatok 2012. évi költségvetését és kéri a bizottság tagját, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 

Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs - 
Hevesaranyos - Bátor - Egercsehi - Szúcs - Szilvásvárad Önkormányzatok 
mikrotérségi társulása nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatási 
feladatok 2012. évi költségvetését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak. Az ülésen szó volt a régi orvosi rendelő hasznosításáról, mely az 
előterjesztésben javaslatként szerepel, hogy az Idősek Klubja ebben az épületben 
működjön a továbbiakban. 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a régi orvosi rendelő felső szintjére a Bélapátfalvai Kistérség 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ irodája is beköltözhetne, de így a 
nappali ellátottak létszámát csökkenteni kell.  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen szavazattal javasolja elfogadni 
Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél - Egerbocs - Hevesaranyos - Bátor - 
Egercsehi - Szúcs - Szilvásvárad Önkormányzatok mikrotérségi társulása nappali 
ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok 2012. évi költségvetését.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva - Bükkszentmárton 
- Mónosbél - Egerbocs - Hevesaranyos - Bátor - Egercsehi - Szúcs - Szilvásvárad 
Önkormányzatok mikrotérségi társulása nappali ellátás és étkeztetés szociális 
alapszolgáltatási feladatok 2012. évi költségvetéséről.  
 

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

19/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél – Egerbocs – 
Hevesaranyos – Bátor – Egercsehi – Szúcs – Szilvásvárad Önkormányzatok 
mikrotérségi társulása nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatás 
2012. évi költségvetését, mely beépül az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési rendeletébe. 

 

    Határidő: 2012. évi költségvetés elfogadása 
    Felelős: polgármester 
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V. Napirend 
Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Vizy Pál képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 5 fő, 
a döntéshozatalban résztvevők száma 5, az ülés továbbra is határozatképes.  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a jegyző teljesítményértékeléséről szóló 
tájékoztatót.  
 
VI. Napirend 
A köztisztviselői teljesítménykövetelmény célok meghatározása a 2012. évre    
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a köztisztviselői teljesítménykövetelmény célok 
2012. évre vonatkozó meghatározását.  
 
Csuhány Bél képviselő:  
A helyi önkormányzatok esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező 
célokról a képviselő-testület dönt, amely célok alapján a munkáltató előre írásban 
megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott 
követelményeket.  Kérdezi, hogy a tárgyévre vonatkozó teljesítménykövetelmények 
megállapításának mi a határideje? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
2012. február vége. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmény célok 2012. évre vonatkozó meghatározásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

20/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületei a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. §-a alapján Bélapátfalva Város 
Polgármesteri Hivatalában a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez a 
teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célokat a Melléklet szerint 
fogadja el. 
(1. melléklet) 
 

Határidő: a köztisztviselői teljesítménykövetelmények 
meghatározása: 2012. február 28. 
a köztisztviselők értékelése: 2012. december 31. 

        Felelős: címzetes főjegyző     
 

VII. Napirend 
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet  
 

Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Vizy Pál képviselő visszajött a tanácskozó terembe. A létszám 6 
fő, a döntéshozatalban résztvevők száma 6, az ülés továbbra is határozatképes.  
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2012. 
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet és kéri a bizottság tagját, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendeletet és az alábbi kiegészítő javaslatokat tette: 

1.) A Bélapátfalvai Sport létesítmények központosított működését önálló 
napirendként tárgyalja meg a képviselő-testület. 

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: GAMESZ vezető 

2.) A köztemető továbbiakban való üzemeltetésére Bélapátfalva Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete és az Egyházközség együttes ülést tartson.  

Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: polgármester 
    GAMESZ vezető 

3.) A Polgármesteri Hivatal a Város központban -jelenleg működő épületben- heti 
2-3 alkalommal ügyfélszolgálatot tartson.  

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: polgármester 
    címzetes főjegyző 

4.) A képviselő-testület a 2011. november 7-i ülésén megtárgyalt fejlesztésekre 
készüljön egy előterjesztés.  

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogy szükség van a fejlesztésekről szóló előterjesztés elkészítésére, 
ugyanis tudomása szerint a köznevelési törvény változni fog és a közoktatási 
infrastruktúra nem fog átkerülni az államhoz.  
 
Barta Péter képviselő:  
Véleménye szerint az előterjesztés rendkívül takarékos költségvetésről szól. A 2012. 
évi költségvetési koncepció tárgyalásánál szó volt arról, hogy a Bélapátfalvai Sport 
Közhasznú Egyesület pályázatának önrész összege be kell, hogy kerüljön a 2012. 
évi költségvetésbe. Kérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő Egyesület részére 
javasolt támogatási összeg tartalmazza a pályázati önrészt? Ha nem tartalmazza, 
akkor kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy a Bélkő Nonprofit Kft.-től átvett 
pályázati önrészből legyen finanszírozva? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázat a Sport Egyesület működését támogatja, melybe beletartozik a 
sportlétesítmény bérleti díja is, amit az Egyesület az önkormányzattól visszakap és 
ezt az összeget tartalmazza a költségvetés. A bevételek között a bérleti díj fele lett 
tervezve, ugyanis nem tudni, hogy az Egyesület számlájára mennyi társasági adó 
lehívás fog érkezni. A teke szakosztály vezetője a Heves Megyei Hírlapnak 
nyilatkozta, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata nem tud több támogatást 
nyújtani, ezért a szakosztály megszűnik. Elmondja, hogy kérelem nem érkezett arra 
vonatkozóan, hogy a teke szakosztály plusz támogatást kérne. Tudomása szerint a 
2011. évben képviselő-testület által elfogadott támogatási összeget az önkormányzat 
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átutalta a Sport Egyesület számlájára. Az önkormányzat, illetve a teke szakosztály 
között nem jött létre külön megállapodás, úgy gondolja, hogy az Egyesületnek kell 
gondoskodni arról, hogy a támogatási összeget szétossza a szakosztályok között. 
 
Barta Péter képviselő:  
A pályázat egyik része a működést támogatja, a másik pedig beruházási célú. 
Véleménye szerint a beruházás megvalósítható, amihez a költségvetésben 
szükséges az önrész összegét elkülöníteni, mely 2,1 millió Ft-nak a 30 %-a kell, hogy 
legyen azaz 600 ezer Ft. A 2012. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor szó volt 
arról, hogy a járóbeteg szakrendelésekhez szükséges orvosi eszközök, 
berendezések beszerzésére van lehetőség pályázatot benyújtani. A 2012.évi 
költségvetésben nem szerepel a fenti eszközökre, berendezésekre tervezett 
beruházás, de kérdezi, hogy erre van-e lehetőség? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A koncepció a vállalkozó orvosok pályázati lehetőségét tartalmazta, melyhez az 
önkormányzat kiállította az igazolásokat, hogy az Egészségházban elhelyezhetik az 
eszközöket, berendezéseket.  
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy a beszerzés megvalósult-e? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az orvosi eszközök, műszerek beszerzése folyamatban van.    
Barta Péter képviselő javaslata, hogy 600 ezer Ft önrészt biztosítson az 
önkormányzat a sport pályázat beruházásának megvalósításához.  
 

Barta Péter képviselő:  
A pályázat szerint az utánpótlás működésének a finanszírozására kapható összeget, 
8,8 millió Ft-ot nem tudta az egyesület teljes összegben teljesíteni, csak 4,2 millió Ft-
ot tudott a vállalkozók társasági adójának befizetéséből lehívni. A fentiek szerint az 
egyesület nem tudja megfizetni az önkormányzat által meghatározott bérleti díjat.  A 
pályázat másik része a beruházás, amely véleménye szerint megvalósítható, csak az 
önrész összegét kellene beépíteni a költségvetésbe. Véleménye szerint az önrész 
fedezete a Bélkő Nonprofit Kft.-től átvett pályázati önrész legyen. 
    
Ferencz Péter polgármester:  
A Bélkő Nonprofit Kft.-től átvett pályázati önrész nem szerepel a felhalmozási 
kiadások között, hiszen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint a 
következő ülésen fogja megtárgyalni a képviselő-testület. Javasolja, hogy olyan 
forrást jelöljön meg a képviselő-testület a 600 ezer Ft önrészre, ami a jelenlegi 
költségvetésben benne van, vagy majd csak a követkő ülésen tárgyalja újra. 
 
Barta Péter képviselő:  
Ő egyet ért azzal, hogy a következő ülésen tárgyalja meg a Sport Egyesület 600 ezer 
Ft összegű önrészét, amelynek a Bélkő Nonprofit Kft.-től átvett pályázati önrész lesz 
a fedezete.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A fentiek szerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4. javaslatában fog szerepelni a 
600 ezer Ft összegű Sport Egyesület önrésze.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A 2011. évi költségvetéshez képest a Tűzoltóság támogatása csökkent 2012-ben. A 
Polgárőrség és az Idegenforgalmi Egyesület támogatási összege ugyanaz, mint a 
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tavalyi évben. Megalakult a Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület, illetve 2 évvel 
ezelőtt a Városvédő Egyesület, aki eddig önerőből tartotta fenn magát, úgy gondolja, 
hogy olyan tevékenységet folytatnak, amit az önkormányzat nem tud ellátni, ezért 
javasolja, hogy 100 ezer Ft összegű támogatást kapjanak. Fedezetként megjelöli a 
Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület támogatási összegének a felét, így a két 
új egyesület 100-100 ezer Ft-ot kapjon. A Sport Egyesület támogatási összege 
tartalmazza a 3x50 ezer Ft összegű (LADA találkozó, Motoros találkozó, röplabda 
szakosztály) támogatást. Javasolja, hogy a röplabda szakosztály 100 ezer Ft 
összegű támogatást kapjon a 2011. évihez hasonlóan. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ha lenne rá lehetőség, akkor ő azt szeretné, hogy mindegyik civil szervezet milliós 
összegű támogatást kapjon, hiszen a városnak szüksége van az egyesületekre. Úgy 
gondolja, hogy a támogatási összegnek egy civil alapba kellene, hogy bekerüljön és 
ők osztanák szét a szervezetek között sportra, kultúrára, idegenforgalomra, 
polgárőrségre.   
 
Vizy Pál képviselő:  
Csuhány Béla képviselő javaslata szerinti 100 ezer Ft összegű támogatásra másik 
forrást jelöljön meg, ne a Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesülettől vegye el a 
támogatási összeg felét.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Tűzoltóságnál elöregedett gépjármű értékesítésére van lehetőség 500-700 ezer Ft 
összegért, melyet a civil szervezetek támogatására lehetne fordítani, így 
növekedhetnének a támogatási összegek. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy a képviselő-testület a gépjármű értékesítése után döntsön az összeg 
felhasználásáról, illetve arról, hogy mind a civil szervezetek támogatására fordítható, 
vagy más feladatot is lehet belőle finanszírozni. Ő egyet ért a civil szervezetek 
támogatásával, de az összeg mértékéről később döntsön a képviselő-testület.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Összefoglalja Csuhány Béla képviselő javaslatait, mely szerint + 50 ezer Ft-ot javasol 
a röplabda szakosztálynak, illetve a Városvédő Egyesületnek 100 ezer Ft-ot.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
A Városvédő Egyesületnek javasolt 100 ezer Ft összegű támogatás fedezeteként a 
Bükkaljai Hagyományőrző Zenei Egyesület támogatási összegének a felét jelölte 
meg. A röplabda szakosztály + 50 ezer Ft-nak nem jelölt meg fedezetet, hiszen a 
Sport Egyesület a támogatási összeget ennek megfelelően osztaná szét.  
 
Zay Oszkárné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja:  
Javasolja, hogy a Bükki Menyecskék Egyesület - mely szintén most alakult - is 
részesüljön a civil szervezetek támogatásából.   
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy a motoros találkozó az idén megrendezésre kerül-e, mert ha nem 
akkor az 50 ezer Ft átkerülhetne a röplabda szakosztálynak? 
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy növekedjen a támogatási összeg, illetve az új szervezetek is 
kapjanak segítséget a működéshez. Javasolja, hogy a Sport Egyesület támogatása 
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legyen megbontva a különböző szakosztályokra. Az önkormányzati törvény 
tudomása szerint meg fog változni és 2013. január 1-jétől a képviselő-testület 
feladata kevesebb lesz, de továbbra is szerepelni fog a helyi szervezetek 
támogatása. Javasolja, hogy az Egyesületek az önkormányzati támogatások mellett 
a saját forrás bevonására nagyobb figyelmet fordítsanak, pályázatokat nyújtsanak 
be, gyűjtsenek adományokat. A költségvetés tartalmaz tartalékokat és az új jogcímek 
költségeinek fedezetére más lehetőség nincs.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A tartalék terhére valósuljon meg a röplabda szakosztály + 50 ezer Ft, illetve a Bükki 
Menyecskék Egyesület 50 ezer Ft támogatása, így a tartalék keret 100 ezer Ft-tal 
csökken. A Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület 200 ezer Ft összegű 
támogatása pedig megfeleződik a Városvédő Egyesülettel. Javasolja, hogy a  tűzoltó 
gépjármű értékesítése után a képviselő-testület újból tárgyalja meg a civil 
szervezetek támogatását.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy a következő évi költségvetés tárgyalásakor mindegyik civil szervezet 
képviselője legyen jelen a testületi ülésen, hogy minden egyesület kaphasson 
támogatást, egyik se maradjon ki.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint a fenti módosítások szerint 2012. évben minden civil 
szervezetnek nyújtani fog támogatást az önkormányzat.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Elmondja, hogy mint az Idegenforgalmi Egyesület elnöke személyesen kereste meg 
a polgármestert, hogy ismertesse a 2012. évre vonatkozó elképzeléseit és kérdezte, 
hogy ehhez az önkormányzat milyen összegű anyagi támogatást tud nyújtani.  
 
Kary József alpolgármester:  
Egyet ért a civil alap létrehozásával, de a támogatási összeg meghatározása feletti 
döntést az önkormányzat nem adhatja át, de a civil szervezetek részt vehetnek a 
költségvetés előkészítés folyamatában. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Ő javasolja, hogy a Sport Egyesületen belül meg kell nevezni egyes szakosztályok 
támogatási összegét, ugyanis az elmúlt évben probléma volt a pénzösszegek 
szétosztásával 
 
Vizy Pál képviselő: 
Véleménye szerint a Sport Egyesületen belül kommunikációs probléma van, hiszen 
az elnökségi tagok nem tudnak arról, hogy a teke szakosztály megszűnik.  
 
Bajzát Zsolt képviselő, Sport Egyesületi tag:  
Ő szerinte is kommunikációs probléma van, az önkormányzat ez által kínos 
helyzetbe került, a teke szakosztály nem szűnik meg, a hétvégén is volt mérkőzés.  
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a Sport Egyesület tudomása nélkül ne határozza meg a képviselő-
testület a támogatási összeg szétosztását.  
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Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1.) javaslata egészüljön ki azzal, hogy a 
Bélapátfalvai Sport létesítmények központosított működését, és a támogatási 
összegek szakosztályi megbontását önálló napirendként tárgyalja meg a képviselő-
testület. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Tudomása szerint a felhalmozási kiadásokról van a képviselő-testületnek érvényes 
döntése pl.: Gyár úti önkormányzati tulajdonú ingatlan tető felújítása, rendezési terv 
módosítása, amely már folyamatban van, Művelődési Ház és Kántor iskola 
fűtéskorszerűsítése, parkolók felfestése a lakótelepeken és szükséges az utak 
karbantartása. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4.) javaslata egészüljön ki a fenti 
fejlesztések megtárgyalásával. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése a 
2011. évi költségvetéshez viszonyítva 5 %-kal csökkent. A dologi kiadásoknál viszont 
jelentős mértékben növekedett a költség a törvényből adódó cafetéria juttatás 
emelése miatt. Van-e arra lehetőség, hogy a cafetéria kiváltásra kerüljön valamilyen 
formában? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Nincs arra lehetőség, hogy a cafetéria kiváltásra kerüljön, mivel így a béren kívüli 
juttatások adója visszajut az államhoz. Ő eltörölné a cafetériát, illetve a nyelvvizsga 
pótlékot, véleménye szerint mindenkinek megfelelő összegű bért kellene 
meghatározni.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Hiányolja a költségvetésből a bevételi források megteremtését. Kérdezi, hogy a 
közvilágítás felújítása hol tart? Energia takarékos izzók cseréjét javasolja, hogy a 
költségek csökkenjenek. A közkutak vízdíja is magas összeget jelent, javasolja, hogy 
az önkormányzat tartson ellenőrzést. Véleménye szerint a Táncsics út elején lévő 
közkút működését nem tartja szükségesnek. Kérdezi, hogy milyen törvényi előírások 
vonatkoznak a közkutakra? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
2011-ben a GAMESZ felülvizsgálta a település közkutjait és az ÉRV ZRt. 
tájékoztatása szerint a le és felszereléshez ÁNTSZ engedély szükséges. Véleménye 
szerint több kút leszerelhető. A költségvetés plusz bevételként tartalmazza a tó és 
környékén lévő ingatlanokra kivetett kommunális adót, illetve parkoló díj 
meghatározását.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A GAMESZ átszervezésével kapcsolatban a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
ülésén elhangzott, hogy az iskolánál évközbeni átszervezés nem lehetséges. Ehhez 
képest a költségvetés úgy tartalmazza a számadatokat, hogy az első két hónapban a 
költségek a GAMESZ-nál jelentkeznek, majd 2012. március 1-jétől az iskolánál. 
Kérdezi, hogy akkor most mi a teendő, nem történik meg a GAMESZ átszervezése, 
vagy a 2011. decemberében hozott határozat szerint a GAMESZ két csoportban 
működik tovább? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat költségvetésének főösszegét nem érinti a GAMESZ, illetve az 
iskola közötti átszervezés. Ha megtörténik az átszervezés, akkor a féléves 
beszámolónál ki lehet mutatni, hogy melyik intézmény költségvetése miben változott. 
A GAMESZ bármikor átszervezhető, viszont az iskola törvényi előírások szerint nem, 
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ugyanis a fizikai munkahelyek változtatásai iskolai évhez kötöttek, így csak 2012. 
július 1-jétől lehet módosítani.  A fentiek figyelembe vételével szükséges a 
költségvetés előirányzat módosítása, amely a féléves beszámolóban jelenik meg.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Az elhangzottak szerint tehát marad az eddigi állapot 2012. június 30-ig.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen. 
 
Barta Péter képviselő:  
A változtatás adminisztratív jellegű, a költségvetési végszámadatok nem 
módosulnak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A GAMESZ költözése a költségvetésben javaslatként szerepel ugyanúgy, mint az 
Idősek Klubja a régi orvosi rendelőbe való költözése. Ezek az intézkedések akkor 
valósíthatók meg, ha megtakarítási intézkedésekre van szükség. 
 
Barta Péter képviselő:  
A közvilágítás korszerűsítése hol tart? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Erre a kérdésre nem tud válaszolni, nincs információja, levélben fogja megkérdezni 
az ÉMÁSZ-t. Tudomása szerint oszlopokat, trafót cseréltek, valamint a település egy 
részére földkábelt fektettek le. Arról nincs információja, hogy a lámpatesteket 
cseréltek-e?   
 
Barta Péter képviselő:  
Véleménye szerint az önkormányzatnak kell dönteni a lámpatestek cseréjéről, ha az 
energia fogyasztást csökkenteni kívánja.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Korábban a lámpatesteket az önkormányzat vásárolta meg.  
A GAMESZ átszervezésével kapcsolatban elmondja, hogy a tavalyi évben az 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet 2011. január 1-jével önállóan 
működő költségvetési szervé lehetett átalakítani, melyet évközben is meglehetett 
tenni. A 2012. évi költségvetés elkészült, melyet be kell nyújtani a Minisztérium felé a 
Magyar Államkincstáron keresztül. Ha lesz idő a számadatok átmódosítására, az év 
második felétől történik meg az átszervezés, ha pedig nem, akkor a már 5 fő 
kiértesített dolgozó szakfeladatra történő felvételét lehet megtenni.  
 
Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzottak szerint az iskola Alapító 
Okirat módosítása miatt a 2012. március 1-jei átszervezés 2012. július 1-jével fog 
megtörténni. Az 5 fő GAMESZ alkalmazásában lévő dolgozók kiértesítése megtörtént 
az iskolához való áthelyezésről 2012. március 1-jétől. Nem érti, hogy hogyan fog 
működni nála 2012. június 30-ig az 5 fő a GAMESZ szakfeladatánál, vagy egy másik 
értesítésben tájékoztatni fogja a dolgozókat a későbbi időpontról? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Véleménye szerint szükség lesz a dolgozók újabb kiértesítéséről az időpont változás 
miatt.  
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A költségvetés tervezete szerint az 5 fő 2012. március 1-jétől átkerül az iskolához. 
Jelenleg az ebben foglaltakat kellene végrehajtani.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem lehet végrehajtani 
az átszervezést iskolai év közben. Kérdezi, hogy a GAMESZ addig hogyan fog 
működni? 
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:  
Az iskolának az 5 fő áthelyezése miatt Alapító Okiratot, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzatot is módosítani kell, de ezt akkor lehet megtenni, ha a törvény 
engedni. Ezzel ellentétben a 2012. március 1-jével gyakorlatilag megtörténik az 
áthelyezés? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az iskola foglalkoztathat gépkocsivezetőt. 
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:  
A foglalkoztatáshoz szakfeladat módosításra szükség van.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a költségvetési sorok átvezetése történjen meg és ennek 
megfelelően fogadja el a képviselő-testület.  
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi, hogy az 5 fő dolgozhat 2012. március 1-jétől az iskolánál vagy sem? 
 
Dorkóné Barta Edit mb. iskolaigazgató:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az intézményi átszervezésről szóló törvényt. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A 2012. évi költségvetésben az átvezetés meg fog történni, tehát 2012. június 30-ig 
az 5 fő dolgozó költségeit a GAMESZ fedezi és az iskola Alapító Okirat módosítása 
után 2012. július 1-jétől átkerül a megfelelő helyre, így javasolja elfogadásra a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Dr. Gál János könyvvizsgáló:  
Elmondja, hogy sok jogszabály változott, melyeket nehéz értelmezni. Javasolja, hogy 
az önkormányzat az év első felében mértéktartó legyen, hiszen több változás 
várható, ugyanúgy 2013. január 1-jétől is. A cafetériával kapcsolatban egyet ért a 
polgármester úrral, nehéz elszámolni és pontosan számba venni, melynek adója az 
államhoz kerül. A tisztességes munkáért, tisztességes bért kell adni. A normatív 
támogatások az előző évhez képest csökkentek, nem tudni, hogy várható-e 
emelkedés. A szabályokat be kell tartani, mert akkor problémák nem lehetnek.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló 
előterjesztést, melyet a költségvetés elfogadása előtt szükséges megtárgyalni. Az 
önkormányzat a saját bevételének a számított értékéig vehet fel hitelt, melynek 
összege 43.190 ezer Ft lehet. 
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Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag: 
A bizottság javaslata szerint az önkormányzat mindig az éves költségvetésnek 
megfelelő hiányt fogadja el, annál több összegű hitelt ne vegyen fel.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről 
szóló határozati javaslatról azzal a kiegészítéssel, hogy a költségvetésben 
előterjesztett hiány mértékéig határozza meg a hitel felvétel lehetőségét.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

21/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a melléklet szerinti Bélapátfalva Város Önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét azzal 
a kitétellel, hogy a 2012. évi költségvetésben szereplő hiánytól magasabb 
összegű hitelt az Önkormányzat ne vegyen fel.  
(2. melléklet) 

Határidő: 2012. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 1.) javaslatáról azzal a kiegészítéssel, hogy a Bélapátfalvai Sport 
létesítmények központosított működését, és a támogatási összegek szakosztályi 
megbontását önálló napirendként tárgyalja meg a képviselő-testület. 
 

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: GAMESZ vezető 

Vizy Pál képviselő:  
A lejárt határidejű határozatok között szerepel a Bélapátfalva Város sportéletéről 
szóló tájékoztató elfogadása és a további célkitűzések megvalósítása. Javasolja, 
hogy ennek a napirendi pontnak a megtárgyalása is kerüljön a fentiekhez.  
 

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

22/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy önálló 
napirendként tárgyalja meg a Bélapátfalvai Sport létesítmények központosított 
működését, és a támogatási összegek szakosztályi megbontását, illetve a 
Bélapátfalva Város sportéletéről szóló tájékoztató elfogadását és a további 
célkitűzések megvalósítását. 

 

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős:  GAMESZ vezető 

     Csuhány Béla képviselő 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális   
Bizottság elnöke: 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2.) javaslatáról, hogy a köztemető továbbiakban való üzemeltetésére 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete és az Egyházközség együttes 
ülést tartson.  

Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: polgármester 
    GAMESZ vezető 

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

23/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
köztemető továbbiakban való üzemeltetésére Bélapátfalva Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete és az Egyházközség együttes ülést tartson.  
 

Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: polgármester 
    GAMESZ vezető 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 3.) javaslatáról, hogy a Polgármesteri Hivatal a Város központban -jelenleg 
működő épületben- heti 2-3 alkalommal ügyfélszolgálatot tartson.  
 

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: polgármester 

               címzetes főjegyző 
Csuhány Béla képviselő: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Családsegítő 
Szolgálat, illetve a GAMESZ jelenleg ellátja az ügyfélszolgálati feladatokat. Ha a 
GAMESZ átszervezésével kapcsolatban nem változnak a működési feladatok, akkor 
2012. június 30-ig továbbra is ellátottnak tekinthető az ügyfélszolgálati feladat. 

Kary József alpolgármester:  
A Polgármesteri Hivatal szakigazgatás, a GAMESZ intézmény. El kell döntenie a 
javaslattevőnek, hogy mit szeretne. Azt szeretné-e, hogy az állampolgár közelebb 
kerüljön-e a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselőkhöz, akik a saját 
feladataikkal kapcsolatos információkat adhassanak, vagy azt szeretné, hogy a 
polgármester fogadja a lakosság kérelmét és intézkedjen, vagy a GAMESZ a saját 
tevékenységét nyissa meg heti 2-3 alkalommal.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a Polgármesteri 
Hivatal nem tud ügyfélszolgálati előadót biztosítani a lakosság részére, hanem heti 2-
3 alkalommal egy meghatározott időszakban 1 fő felveszi az információkat, így nem 
kell a lakosságnak feljönnie a hivatalba.  Véleménye szerint ezt a feladatot a 
GAMESZ, illetve a Családsegítő Szolgálat el tudta látni.  
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Nem ért egyet, mivel ő azt mondta, hogy segély kérelmekkel kapcsolatban a szociális 
ügyintézők tudnak információt adni, de építésügyi ügyekben már nem. 

Ferencz Péter polgármester:  
Korábban volt Ügyfélszolgálat a régi Polgármesteri Hivatalban, de nem volt hatékony. 
A polgármester a fogadóóráját ott tartotta és többnyire segélykérelmekkel érkeztek a 
lakosok. 
 
Kary József alpolgármester:  
Ha a képviselő-testület azt szeretné, hogy a Polgármesteri Hivatal kerüljön közelebb 
a lakossághoz, akkor arról a címzetes főjegyzőnek, mint vezetőnek kell előterjesztést 
készítenie, javaslatot tennie a következő képviselő-testületi ülésre, hogy ő milyen 
elvárásoknak tud eleget tenni.  
Polgármesteri Hivatal vezetője készítsen előterjesztést, javaslatot a Város 
központban -jelenleg működő épületben- heti 2-3 alkalommal történő ügyfélszolgálat 
ellátására.   

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: polgármester 

               címzetes főjegyző 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatott fogadta el: 
 

24/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Polgármesteri Hivatal vezetője készítsen előterjesztést, javaslatot a Város 
központban -jelenleg működő épületben- heti 2-3 alkalommal történő 
ügyfélszolgálat ellátására.   

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: polgármester 

               címzetes főjegyző 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 4.) javaslatáról, mely szerint a képviselő-testület a 2011. november 7-i 
ülésén megtárgyalt fejlesztésekre készüljön egy előterjesztés a korábbi döntések 
figyelembe vételével. 

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: polgármester 

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

25/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  
2011. november 7-i ülésén megtárgyalt fejlesztésekre készüljön egy 
előterjesztés a korábbi döntések figyelembe vételével. 
 

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2012. évi költségvetés alábbi módosító javaslatairól: 
 
1. javaslat  
A civil szervezetek működési támogatásai között szereplő Bükkalja Hagyományőrző 
Zenei Egyesület 200 ezer Ft támogatása  100 ezer Ft-ra csökkenjen, az így 
fennmaradó 100 ezer Ft a Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő 
Egyesület támogatásaként jelenjen meg.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot.  
 
2. javaslat 
Az általános tartalék keret terhére a Bélapátfalva Sport KHE. röplabda szakosztálya 
további 50 ezer Ft, a Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület 50 ezer Ft 
támogatásban részesüljön.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot.  
 
3. javaslat 
A költségvetési rendelettervezetben szereplő, év közben Iskola részére átadott 
konyhai feladatok, iskolabusz, bölcsődei feladatok ellátása az Iskolánál csak 2012. 
július 1-jével történhet. 2012.06.30-ig a feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: 

- a konyhai feladatok és az iskolabusszal kapcsolatos feladatokat a GAMESZ 
látja el,  

- a bölcsődei ellátással kapcsolatos kiadások, bevételek a Polgármesteri 
Hivatalnál kerülnek kimutatásra. 

Mindkét feladathoz kapcsolódik intézményenkénti létszámváltozás: így 5 fő GAMESZ 
dolgozó (4 fő konyhai dolgozó+1 iskolabusz sofőr) áthelyezése 2012. március 1-jétől, 
2 fő Óvodai dolgozó (bölcsőde) áthelyezése 2012. április 1-jétől nem, csak 2012. 
július 1-jétől valósul meg. 
Ezért szükséges átvezetni a 2012. évi költségvetési rendelet költségvetési sorain a 
fenti feladatokkal kapcsolatos intézményenkénti kiadási és bevételi előirányzatok és 
engedélyezett létszámának változását, mely az önkormányzat költségvetésének sem 
a kiadási, sem a bevételi főösszegét nem változtatja meg, továbbá a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítással sem jár.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és intézményei 
2012. évi költségvetéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
2/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat és intézményei 2012. évi 
költségvetéséről a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. 
(3. melléklet) 
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VIII. Napirend 
Önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2005.(III.22.) önkormányzati 
rendelet módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő távozott a tanácskozó teremből. A létszám 5 
fő, a döntéshozatalban résztvevők száma 5, az ülés továbbra is határozatképes. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások 
bérletéről szóló 5/2005.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítását és kéri a 
bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 
5/2005.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzatnak 43 millió Ft kintlévősége van, ebből 10 millió Ft lakbér, illetve 
bérleti díj hátralék. Adósságkezelési program elindításához szükséges a lelépési díj 
meghatározása és ezért kell a rendeletet módosítani.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzati tulajdonú 
lakások bérletéről szóló 5/2005.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
3/2012.(II.21.) önkormányzati rendeletet az önkormányzati tulajdonú lakások 
bérletéről szóló 5/2005.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
(4. melléklet) 
 
 
IX. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A II. sz. védőnői körzet helyettesítéssel történő ellátása szerepel a költségvetésben, 
de szükséges, hogy a képviselő-testület határozattal is elfogadja.  
   
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a II. sz. védőnői körzet 
helyettesítéssel történő ellátásáról.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

26/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 
költségvetés tárgyalása során úgy döntött, hogy 2012. március 01-jétől a 
Bélapátfalva II. sz. védőnői körzet helyettesítéssel kerül ellátásra, - az 
ellátottak számának és a finanszírozási pontszámok jelentős csökkenése 
miatt- maximum heti 20 órában.  

 
        Határidő: 2012. március 01. 
        Felelős: polgármester  
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Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tűzoltó autó értékesítéséről. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

27/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 500-
700 ezer Ft-ért értékesíteni kívánja az AGX-851 frsz-ú Csepel 
tehergépjárművet, melynek üzembentartója az Önkéntes Tűzoltóság 
Bélapátfalva.  
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.   

 
       Határidő: 2012. április 30. 
       Felelős: polgármester  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A költségvetésben szintén szerepel, hogy a Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja 
feladat ellátását a Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató 
Központ fogja végezi. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Társulási Megállapodás 
módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

28/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

        Határidő: 2012. február 20. 
        Felelős: polgármester  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodás módosítását, mely az évente szükséges lakosságszám 
szerinti módosítást tartalmazza. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Társulási Megállapodás 
módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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29/2012. (II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

        Határidő: 2012. február 20. 
        Felelős: polgármester  
 
Vizy Pál képviselő:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Idegenforgalmi Egyesület 
megtartotta éves taggyűlését, ahol jelen volt többek között a Horgász Egyesület 
vezetője Bárdos Zsolt, aki ajándékként nyújtotta át a Gyári tó gyalogos hídjának 
felújításáról szóló tanulmánytervet. A tervet át kívánja adni a polgármester úrnak, 
hogy a megvalósítással kapcsolatos intézkedéseket el lehessen kezdeni. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Köszönetet mond Bárdos Zsoltnak a Horgász Egyesület elnökének a terv 
elkészítéséért és elkezdődhet a megvalósításhoz szükséges források felkutatása. 
Kérdezi, hogy az eredeti régi fahíd szerkezete még megtalálható? 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Véleménye szerint egy új híd elkészítése, akkor lenne igazán érték, ha lehetne egy 
fényképet találni, ami a régi fahidat ábrázolja, hogy az eredeti híd kerülne 
helyreállításra. A régi híg tartószerkezete megfelelő, fel lehet használni a fahíd 
megvalósításához.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Változtatási lehetőség van, ez csak egy tanulmányterv. 
A Bélapátfalvai üdvözlő világító reklámtábla felújításra szorul, jó lenne, ha a húsvéti 
hétvégére elkészülne. Felajánlja az Idegenforgalmi Egyesület segítségét.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A tábla felújítását már írásban jelezte a GAMESZ vezetőnek, az óriás posztert kell 
újra készíttetni, frissíteni. 
 
Vizy Pál képviselő:  
A képviselő-testület elfogadta az Eger és Térsége Turisztikai Desztináció 
Menedzsmenthez való csatlakozást. A 2012. évi bélapátfalvai fejlesztések között 
szerepel a „touch info” tábla elhelyezése, melynek helyszínét kell kiválasztani. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tudomása szerint a „touch info” tábla úgy néz ki, mint egy parkoló jegy automata, 
mely időjárás és ütésálló, országos turisztikai információt szolgáltat. 
 
Kary József alpolgármester:  
A táblán lévő monitor első bejelentkező oldalán Bélapátfalva lesz látható, és el kell 
dönteni, hogy ezen az oldalon mi jelenjen meg. A tábla működéséhez internetes 
csatlakozási lehetőséget kell biztosítani.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
Bélapátfalva közigazgatási határán belüli helyi turista térkép elkészítését javasolja, 
mely szelvényként digitalizált formában rákerülhetne az információs táblára, 
szálláshelyekkel és helyi nevezetességekkel együtt. 
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Vizy Pál képviselő:  
Jó ötletnek tartja, de véleménye szerint magas költséget jelent a térkép digitalizálása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a turisztikai információs tábla megjelenésére a következő testületi 
ülésre a beérkezett ötletekből - melyet a civil szervezetektől kér - előterjesztés 
készüljön. Kéri, hogy Vizy Pál az Idegenforgalmi Egyesület elnöke egyeztessen a 
civil szervezetek vezetőivel, illetve a jegyző asszonnyal az előterjesztés 
elkészítéséről. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy van-e információ a csatornadíj csökkentésének lehetőségéről? Mikor 
lesz a következő testületi ülés, mivel eltolódás van a munkatervhez képest? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az előző ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy az önkormányzat levélben 
kérjen információt az ÉRV Zrt-től a csatornadíj csökkentéséről, mivel a térségben 
nem egyformák a díjak. 2011. december 31-én 23.00 órakor hatályba lépett a 
víziközmű törvény, mely szerint egy szolgáltató egyfajta árat alkalmazhat. A 2011. 
decemberben elfogadott csatornadíjról szóló rendelet, melyet hatályon kívül kell 
helyezni nem felel meg a törvénynek, ugyanis 6 Ft+ ÁFA-val olcsóbbnak kell lennie. 
A számlákon már a törvénynek megfelelő csatornadíj szerepel. Az ÉRV Zrt. felé az 
önkormányzat el fogja küldeni a levelet, a további díjcsökkentés érdekében. A 
vízdíjról a képviselő-testületnek nem kell döntenie, mert a közmű állami tulajdonú, 
nem önkormányzati.     
  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági ügyet 
tárgyal. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné   
 polgármester címzetes főjegyző                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


