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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-
án 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 

1. A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának 
jóváhagyásáról szóló rendelet 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzéséről  
3. Bélapátfalva Város, Bükkszentmárton, Mónosbél és Egerbocs Községek 

Önkormányzatainak Közoktatási Feladatellátási-Intézményhálózat-
működtetési és – Fejlesztési Intézkedési Terve  

4. Általános Iskolai pályázati lehetőség  
5. A gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/2004.(III.30.) önkormányzati 

rendelet módosítása  
6. A 2010-2011. évi fejlesztési pénzösszeg beruházási lehetőségei 
7. Előterjesztés a fakivágásokról      
8. Egyéb ügyek, indítványok 
 

Határozat száma Határozat tárgya 
Határozat 

határideje 

50/2012.(IV.23.) Az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló 2012. április 30. 

51/2012.(IV.23.) 
Bélapátfalva Város, Bükkszentmárton, Mónosbél és Egerbocs 
Községek Önkormányzatainak Közoktatási Feladatellátási-
Intézményhálózat-működtetési és – Fejlesztési Intézkedési Terve  

2012. április 23. 

52/2012.(IV.23.) 
TÁMOP-3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás elnevezésű pályázat 
benyújtása  

2012. május 15. 

53/2012.(IV.23.) 
TÁMOP-6.1.2/11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok – lokális színterek elnevezésű pályázat 
benyújtása  

2012. május 15. 

54/2012.(IV.23.) Felhalmozási kiadások 2012. december 31. 

55/2012.(IV.23.) 
Gyári tó vízjogi üzemeltetési engedély módosításának és a 
völgyzárógát állékonysági vizsgálatának tervezése 

2012. december 31. 

56/2012.(IV.23.) Faaprító gép beszerzése  2012. december 31. 
57/2012.(IV.23.) Vizesblokk konténer felújítása, kihelyezése  2012. december 31. 
58/2012.(IV.23.) Fűtéskorszerűsítés tervezése, pihenő park kialakítása 2012. december 31. 

59/2012.(IV.23.) Fakivágások folyamatos 
2012. december 31. 

60/2012.(IV.23.) 2012. évi ÖNHIKI támogatási igény benyújtása 2012. április 30. 
61/2012.(IV.23.) 2012. évi létszámcsökkentésre vonatkozó pályázatot 2012. július 12. 

 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

7/2012.(IV.24.) 
A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 
önkormányzati rendelet 

8/2012.(IV.24.) 
A gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/2004.(III.30.) önkormányzati rendelet 
módosítása  

 

Bélapátfalva, 2012. április 23. 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-
án 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Kary József alpolgármester 
    Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán  
   és Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Ferencz Péter polgármester 
 
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 1. napirendhez 
 Dr. Holló István könyvvizsgáló 1. napirendhez 
 Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató 1. 

napirendhez 
 Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető 1. napirendhez 
 Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
  
  
Ferencz Péter polgármester távolléte miatt az ülést Kary József alpolgármester 
vezeti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7 /2011. (IV. 
15.) önkormányzati rendelet 30 § (2) bekezdés szerint. 
       

Kary József alpolgármester: 
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. A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának 
jóváhagyásáról szóló rendelet 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzéséről  
3. Bélapátfalva Város, Bükkszentmárton, Mónosbél és Egerbocs Községek 

Önkormányzatainak Közoktatási Feladatellátási-Intézményhálózat-
működtetési és – Fejlesztési Intézkedési Terve  

4. Általános Iskolai pályázati lehetőség  
5. A gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/2004.(III.30.) önkormányzati 

rendelet módosítása  
6. A 2010-2011. évi fejlesztési pénzösszeg beruházási lehetőségei 
7. Előterjesztés a fakivágásokról      
8. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának 
jóváhagyásáról szóló rendelet 
 
Kary József alpolgármester: 
Kérdezi az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a 2011. évi költségvetés 
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletet.  
 
Dr. Gál János könyvvizsgáló:  
Elmondja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglalt 
helyi önkormányzatok körében a könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a képviselő-
testület elé terjesztett zárszámadási rendelet tervezetet abból a szempontból, hogy 
azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. 
Ismerteti a számadatokat és elmondja, hogy az önkormányzat vagyoni helyzetét 
jónak tartja. A kiadások nagy részét a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások 
tartalmazzák. Javasolja, hogy a költségeken a gazdaságos energia felhasználással 
lehet csökkenteni. A rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak. 
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 
valamint az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletet és kéri a bizottságok elnökeit, 
hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak azzal a kiegészítéssel, hogy a Polgárőrség részére 
elfogadott 125 ezer Ft támogatási összeg a pénzmaradvány tartalék keret terhére 
kerüljön kifizetésre.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2011. évi költségvetés 
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta a 7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletet a 2011. évi 
költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról a 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt.  
(1. melléklet) 
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Dr. Gál János könyvvizsgáló:  
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy mi a véleményük az Eger-Audit Kft. 
könyvvizsgálati feladatok elvégzéséről? 
 
Kary József alpolgármester:  
Véleménye szerint a könyvvizsgáló cég megbízása biztonságot nyújt a képviselő-
testületnek a pénzügyi feladatok szabályszerű elvégzésére, illetve felelősséget 
vállalnak. 
 
Barta Péter képviselő:  
Véleménye szerint az Eger-Audit Kft. a könyvvizsgálói feladatokat megfelelően látja 
el.  
  
II. Napirend 
Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzéséről  
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Önkormányzat 2011. évi belső 
ellenőrzéséről szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzéséről szóló 
beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Elmondja, hogy az év során nem merült fel probléma, de egy esetben terven kívüli 
ellenőrzés történt. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat 2011. évi belső 
ellenőrzéséről szóló beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

50/2012. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést.  

 
        Határidő: 2012. április 30. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
 

 

III. Napirend 
Bélapátfalva Város, Bükkszentmárton, Mónosbél és Egerbocs Községek 
Önkormányzatainak Közoktatási Feladatellátási-Intézményhálózat-működtetési 
és – Fejlesztési Intézkedési Terve  
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága tárgyalta Bélapátfalva Város, 
Bükkszentmárton, Mónosbél és Egerbocs Községek Önkormányzatainak Közoktatási 
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Feladatellátási-Intézményhálózat-működtetési és – Fejlesztési Intézkedési Tervét és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta Bélapátfalva Város, Bükkszentmárton, Mónosbél és Egerbocs 
Községek Önkormányzatainak Közoktatási Feladatellátási-Intézményhálózat-
működtetési és – Fejlesztési Intézkedési Tervét és elfogadásra javasolja a 
képviselőt-testület tagjainak, mivel a Kormány általános hatáskörű területi 
államigazgatási szerve szakvéleménye alapján az intézkedési tervben foglaltak 
összhangban állnak a Megyei Fejlesztési Tervvel.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az intézkedési tervről a határozati 
javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

51/2012. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
        Határidő: 2012. április 23. 
        Felelős: polgármester 
 

IV. Napirend 
Általános Iskolai pályázati lehetőség  
 
Kary József alpolgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat pályázati lehetőségeket, melyek tehetséggondozásról, 
illetve egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programokról szól. A 
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta a pályázati lehetőséget és kéri a bizottság elnökeit, hogy tájékoztassák a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Általános Iskola pályázati lehetőségét és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. Elmondja, hogy az intézmény önálló 
gazdálkodás hiányában nem pályázhat, a pályázati dokumentációkat csak a fenntartó 
önkormányzat nyújthatja be, de az iskola vállalja a szakmai kidolgozást. A pályázatok 
100%-os támogatottságúak, önrészt nem tartalmaznak.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Általános Iskola pályázati lehetőségét és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Általános Iskolai pályázatok 
benyújtásáról.  



 7 

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

52/2012. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
határozott, hogy a TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai tehetséggondozás 
elnevezésű pályázaton részt vesz. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

        Határidő: 2012. május 15. 
        Felelős: polgármester 
 

53/2012. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
határozott, hogy a TÁMOP-6.1.2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok – lokális színterek elnevezésű 
pályázaton részt vesz. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

        Határidő: 2012. május 15. 
        Felelős: polgármester 
 
 
V. Napirend 
A gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/2004.(III.30.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
 
Kary József alpolgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság tárgyalta 
a gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/2004.(III.30.) önkormányzati rendelet 
módosítását és kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/2004.(III.30.) 
önkormányzati rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/2004.(III.30.) 
önkormányzati rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a gyermekvédelmi támogatásról 
szóló 11/2004.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
8/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletet a gyermekvédelmi támogatásról szóló 
11/2004.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
(2. melléklet) 
 
VI. Napirend 
A 2010-2011. évi fejlesztési pénzösszeg beruházási lehetőségei 
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 2010-2011. évi fejlesztési 
pénzösszeg beruházási lehetőségeit. 2013. január 1-jétől a közoktatási 
intézményvezető kinevezése, illetve a bérek finanszírozása az állam feladata lesz, az 
intézmény fenntartása továbbra is az önkormányzaté. Ferencz Péter polgármester 
úrral történt egyeztetést követően javasolja, hogy a beruházási lehetőségeket két 
részben tárgyalja meg a képviselő-testület. Első ütemben a 28 millió Ft összegű 
önrészből 12 millió Ft felhasználását javasolja az alábbiak szerint, hogy az általános 
iskola fűtéskorszerűsítésére tartalékoljon az önkormányzat: 
 
1) Bölcsődei pályázat önerő része 2.196.600,- 
2) Rendezési terv 1.270.000,- 
3) Eger Térsége Turisztika Desztináció Menedzsment Egyesület 

fejlesztési támogatás 
1.000.000,- 

4) A Gyári tó vízjogi üzemeltetési engedély módosításához tervezői 
díj, és ehhez kapcsolódóan a völgyzárógát állékonysági 
vizsgálatához szükséges tervezői díj 

1.016.000,- 

5) Kisteherautó beszerzése 3.289.300,- 
6) Faaprító gép beszerzése 1.587.500,- 
7) 2 db vizesblokk konténer felújítása, kihelyezése  1.500.000,- 
 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a 2010-2011. évi fejlesztési pénzösszeg beruházási 
lehetőségeit és az alábbi javaslatot tette a képviselő-testület tagjainak.  
 
1)  Bölcsődei pályázat önerő része 2.196.600,- 
2)  Rendezési terv 1.270.000,- 
3)  Eger Térsége Turisztika Desztináció Menedzsment 

Egyesület fejlesztési támogatás 
1.000.000,- 

4)  Önkormányzati utak felújításának engedélyezési terve:  
 a.) Gyár u. útépítés és felszíni vízelvezetés összes tervezési 

díj: 
1.752.600,- 

 b.) Vörösmarty u. járdaépítés, felszíni vízelvezetés összes 
tervezési díj: 

546.100,- 

 c.) Mártírok u. útépítés, felszíni vízelvezetés összes tervezési 
díj: 

1.257.300,- 

5)  A Gyári tó vízjogi üzemeltetési engedély módosításához 
tervezői díj, és ehhez kapcsolódóan a völgyzárógát 
állékonysági vizsgálatához szükséges tervezői díj 

1.016.000,- 

6)  Bélapátfalva 100 hrsz. területének földmunkálatai, 
tereprendezés, parkosítás  

3.500.000,- 

7.)  A POSTAKOCSI söröző előtti parkoló terve  500.000,- 
8)  Művelődési Ház és Kántor Iskola fűtéskorszerűsítésének 

tervezése 
152.400,- 
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9)  Kisteherautó beszerzése 3.289.300,- 
10)  Faaprító gép beszerzése 1.587.500,- 
11)  Idősek Klubjába fatüzelésű kazán vásárlása, sörkollektor 

kialakítása  
2.000.000,- 

12)  Petőfi úti lakótelep közterületen pihenő park kialakítása, 
padok, hinta elhelyezésével 

400.000,- 

13)  TV3 stúdió elköltöztetése, új stúdió kialakítása 1.200.000,- 
14)  Nagytemplomhoz vezető sétány, temető melletti parkoló 

kialakításának terv-felülvizsgálata pályázat beadásához 
1.500.000,- 

15)  Gyári tó irányába szennyvíz és vezetékes víz 
kivezetésének terveztetése, felülvizsgálata 

 

16)  2012. évben benyújtott pályázatok, amennyiben nyertes 
lesz:  

 

  -„Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás”  

2.240.882,- 

  -„A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása”  

2.556.314,- 

17)  2 db vizesblokk konténer felújítása, kihelyezése 1.500.000,- 
 
 
Barta Péter képviselő:  
Az iskola fűtéskorszerűsítése szükséges. Kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy 
az iskola ne kerüljön átadásra az állam részére? Véleménye szerint a felsorolás 
végén szereplő két pályázat önrész összegét, valamint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslata szerinti Idősek Klubjába fatüzelésű kazán vásárlását, sörkollektor 
kialakítását nem lehet kihagyni a fejlesztési pénzösszeg falhasználásánál. Nem 
javasolja a Gyári tó vízjogi üzemeltetési engedély módosításához tervezői díj, és 
ehhez kapcsolódóan a völgyzárógát állékonysági vizsgálatához szükséges tervezői 
díj megvalósítását, így az 1 millió Ft-ot át lehetne máshová csoportosítani.  
 
Kary József alpolgármester:  
A két pályázat esetében 2013. június 30. napjával kerülhet sor a végső 
felhasználásra, ami a 2013. évi költségvetést fogja terhelni, így nem javasolja, hogy a 
pályázatok önrészét a 2010-2011. évi fejlesztési pénzösszeg tartalmazza.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogyha az önkormányzat nem adja át az iskolát az államnak, akkor a bérek 
kifizetésére kaphat támogatást? 
 
Kary József alpolgármester: 
A Kormánynak nincs végleges álláspontja. A jogszabály elfogadása még nem történt 
meg, így javasolja, hogy a képviselő-testület a kihirdetést követően döntsön az 
iskolát érintő témakörökben.    
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint eddig sem nyújtott az állam elegendő támogatást és továbbra 
sem fogja megtenni.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésen javasolta, hogy a IV. Béla úton a Kossuth 
Lajos és Bartók Béla úti kereszteződésbe gyalogos-átkelőhely létesüljön és annak 
terv költsége kerüljön be a fejlesztési pénzösszeg közé. A tó környékére kivetett 
kommunális adó miatt több konténer kihelyezését javasolja.  
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Vizy Pál képviselő: 
A lakosság körében felháborodást keltett a tó környékére kivetett kommunális adó. 
 
Barta Péter képviselő: 
Az adó kivetésével a konténeres szemétszállítási költséget csökkenteni lehet. 
Tudomása szerint a lakosság, azzal nem ért egyet, hogy az üres telekre, illetve az 
építménnyel ellátott ingatlanra is adót kell fizetni. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, hogy a Művelődési Ház és Kántor Iskola fűtéskorszerűsítésének tervezése 
mellett az általános iskolára is készüljön el. Fontosnak tartja az önkormányzati utak 
építését, felújítását. Kérdezi, hogy a Bajcsy Zs. u. szennyvízbekötésével 
kapcsolatban van-e információ? 
 
Kary József alpolgármester:  
A szennyvízbekötés engedélyeztetés alatt áll, mely korábbi döntés alapján a 
szennyvízhasználati díj terhére fog elkészülni. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Javasolja a kommunális adó rendelet évközben történő módosítását a díj mértékének 
meghatározásáról, változtatásáról. 
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Ő szeretné, hogyha olyan beruházások valósulnának meg, mely a település arculatát 
megváltoztatná, megújítaná. Fontossági sorrendet kell felállítani. Véleménye szerint 
a látványos beruházások fontosabbak, értékelhetőbbek. A vásártéri buszmegálló 
melletti mázsaház romos állapotú, nincs funkciója, javasolja annak lebontását. A 
település elején lévő üdvözlő tábla felújításra és aktualizálásra szorul. A IV. Béla úton 
a Hársas utcától a település határáig a járda nagyon rossz állapotban van. A 
központi terek felújítását fontosnak tartja (Postakocsi söröző előtti parkoló, 100 hrsz-
ú terület). Egyet ért a Kossuth Lajos és Bartók Béla utcai kereszteződésbe gyalogos-
átkelőhely kialakításával. Véleménye szerint az iskola fűtéskorszerűsítésére a 
megújuló energiaforrások kialakításáról szóló pályázati kiírásokat figyelemmel kell 
kísérni.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Vélemény szerint szükség van kisteherautóra, de úgy gondolja, hogy hitelre is 
megvásárolható. Közvilágításra 6,8 millió Ft-ot költ évente az önkormányzat, az izzók 
cseréjével energiát lehet megtakarítani. Fejlesztési hitel felvételét javasolja, illetve a 
pályázatok folyamatos figyelését. Javasolja, hogy a képviselő-testület először 12 
millió Ft fejlesztési pénzösszeg felhasználásáról döntsön. 
 
Kary József alpolgármester:  
Az önkormányzatnak meg kell vizsgálnia, hogy a Kossuth Lajos és Bartók Béla utcai 
kereszteződésbe gyalogos-átkelőhely létesülhet-e. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A Közlekedési Hatóságtól meg kell rendelni a helyszíni bejárást, mely 60-70 ezer Ft 
eljárási költséget jelent és határozat készül arról, hogy a mérési adatok 
függvényében a gyalogos-átkelőhely kialakítható-e vagy sem.  
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Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a IV. Béla úton a zebra kialakításával együtt a 
sebességkorlátozáshoz szükséges intézkedéseket is kezdeményezni kellene.   
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a IV. Béla úton a Kossuth Lajos 
és Bartók Béla utcai kereszteződésbe gyalogos-átkelőhely kialakításával kapcsolatos 
intézkedések kezdeményezéséről és a: 
Bölcsődei pályázat önerő részéről 2.196.600,- 
Rendezési tervről 1.270.000,- 
Eger Térsége Turisztika Desztináció Menedzsment Egyesület 
fejlesztési támogatásról 

1.000.000,- 

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

54/2012. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. önrész alapjából az alábbi 
felhalmozási kiadásokat: 

 
1) IV. Béla úton a Kossuth Lajos és Bartók Béla utcai 

kereszteződésbe gyalogos-átkelőhely kialakításával 
kapcsolatos intézkedések kezdeményezése 

 

2) Bölcsődei pályázat önerő része 2.196 e Ft 
3) Rendezési terv 1.270 e Ft 
4) Eger Térsége Turisztika Desztináció Menedzsment 

Egyesület fejlesztési támogatása 
1.000 e Ft 

 
        Határidő: 2012.12.31. 
        Felelős: polgármester 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Gyári tó vízjogi üzemeltetési 
engedély módosításához tervezői díj, és ehhez kapcsolódóan a völgyzárógát 
állékonysági vizsgálatához szükséges tervezői díjról (1.016.000,-). 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen és 3 nem szavazattal 
nem fogadta el a javaslatot.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Elmondja, hogy a gátat meg kell vizsgáltatni, ugyanis a hatóságoknak ez már nem 
feladatuk. Az önkormányzat nem rendelkezik vízjogi engedéllyel, ami viszont 
kötelező, hogy legyen és ehhez terv kell, illetve ha szükséges állékonysági vizsgálat 
is.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Gyári tó vízjogi üzemeltetési 
engedély módosításához tervezői díj, és ehhez kapcsolódóan a völgyzárógát 
állékonysági vizsgálatához szükséges tervezői díjról (1016.000,-). 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

55/2012. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. önrész alapjából az alábbi 
felhalmozási kiadást: 
- Gyári tó vízjogi üzemeltetési engedély módosításához 

tervezői díj, és ehhez kapcsolódóan a völgyzárógát 
állékonysági vizsgálatához szükséges tervezői díj 

1.016 e Ft 

 
        Határidő: 2012.12.31. 
        Felelős: polgármester 
 
Kary József alpolgármester:  
A Kisteherautó beszerzése 3,3 millió Ft költséget jelentene.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Véleménye szerint több funkciós teherautóra lenne szükség, amin daru is van.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a Bélkő Nonprofit Kft. traktorát nem lehet igénybe venni? 
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Nem gazdaságos és kis teljesítményű  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kisteherautó beszerzéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen és 3 nem szavazattal 
nem fogadta el a javaslatot.  
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a faaprító gép beszerzéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

56/2012. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. önrész alapjából az alábbi 
felhalmozási kiadást: 
- Faaprító gép beszerzése  1.587 e Ft 

 
        Határidő: 2012.12.31. 
        Felelős: polgármester 
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2 db vizesblokk konténer 
felújításáról, kihelyezéséről (1.500.000,-).  
 



 13 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 tartózkodás és 1 
nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

57/2012. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. önrész alapjából az alábbi 
felhalmozási kiadást: 
- 2 db vizesblokk konténer felújítása, Gyári tó melletti 

területre történő kihelyezése  
1.500 e Ft 

 
        Határidő: 2012.12.31. 
        Felelős: polgármester 
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alábbi beruházásokról:  
Művelődési Ház, Kántor Iskola és Általános Iskola  
fűtéskorszerűsítésének tervezése 

300.000,- 

Petőfi úti lakótelep közterületen pihenő park kialakítása, padok, hinta 
elhelyezésével 

400.000,- 

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

58/2012. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. önrész alapjából az alábbi 
felhalmozási kiadásokat: 
- Művelődési Ház, Kántor Iskola és Általános Iskola  

fűtéskorszerűsítésének tervezése 
300 e Ft 

- Petőfi úti lakótelep közterületen pihenő park kialakítása, 
padok, hinta elhelyezése 

400 e Ft 

 

        Határidő: 2012.12.31. 
        Felelős: polgármester 
 

Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy a következő ülésen újra tárgyalja meg a képviselő-testület a 
kisteherautó beszerzését. A gazdaságosabb közvilágítás érdekében többféle LED 
izzó kínálat van, de szabvány alapján lehet kiválasztani a megfelelőt.  
 

Csűrös Zoltán képviselő:  
Javasolja, hogy érdeklődjön az önkormányzat olyan települések polgármestereitől, 
akik már energiatakarékos közvilágítást alkalmaznak, hogy hogyan működik, 
mekkora a megtakarítás.   
 
VII. Napirend 
Előterjesztés a fakivágásokról      
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a fakivágásról szóló előterjesztést és elmondja, 
hogy kérte a Bélapátfalvai Városvédő Egyesület véleményét is, melyet írásban 
megkapott a képviselő-testület.  
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Csűrös Zoltán képviselő:  
Tájékoztatja, hogy a Szabadság úti lakótelep 1. lépcsőház előtti meggyfa kivágását, 
illetve annak pótlását a lakók elvégzik.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a Sport telepen a Sport utca felőli első 3 fa kivágása történjen meg.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alábbi fák kivágásáról: 

- Petőfi Sándor úti lakótelep 1 db fa 
- Patak melletti területen 2 db fűzfa (Gédra Ferenc ingatlanai mentén)  
- József Attila úti lakótelep „C” tömb 13-14 lépcsőház közötti 1 db nyírfa  
- Bocskai u. 21. sz. előtti 2 db gyümölcsfa 
- Sport telepen a Sport utca felőli első 3 db fa  

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

59/2012. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
fakivágásokról szóló előterjesztést és az alábbi önkormányzati tulajdonú 
területeken lévő fák kivágását fogadja el:  

 
1.) Petőfi Sándor úti lakótelep 1 db fa 
2.) Patak melletti területen 2 db fűzfa (Gédra Ferenc ingatlanai mentén)  
3.) József Attila úti lakótelep „C” tömb 13-14 lépcsőház közötti 1 db nyírfa  
4.) Bocskai u. 21. sz. előtti 2 db gyümölcsfa 
5.) Sport telepen a Sport utca felőli első 3 db fa  

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közterületen lévő fák 
kivágásához szükséges kérelem benyújtására.  
A fák kivágását a GAMESZ végezze el, illetve végeztesse el a határozat 
szerinti meghatározott sorrendben a tervezett pénzösszeg terhére.  
 
       Határidő: folyamatos 
             2012.12.31. 
       Felelős: polgármester 
            GAMESZ vezető 

 
Kary József alpolgármester:  
A Táncsics úton a fa törzséig levágott dísz-szilva fák kivágásáról később kellene 
dönteni, mert lehet, hogy még kihajtanak. Javasolja a volt temetkezési vállalatnál 
lévő 1 db fa gallyazását. A Magyar Közút területén lévő fák kivágására az 
önkormányzat kérjen felhatalmazást, illetve a Béke út végén lévő 2 db jegenyefa 
kivágására tájékoztatást az Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi 
Társulattól. 
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VIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 2012. évi ÖNHIKI támogatási igény 
benyújtását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a 2012. évi ÖNHIKI támogatási igény benyújtását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az igény benyújtásáról a 
határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

60/2012. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
1. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. 
pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei 
önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 
2.  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati 

tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi: 
 

I.      A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, 
vagy a feletti. 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 
ilyen jogcímen 80.500 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 
költségvetési rendeletét 16.447 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el. 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
kötelezett. 
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását 
a könyvvizsgáló elfogadta. 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 

 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: polgármester 

 

Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 2012. évi létszámcsökkentésre 
vonatkozó pályázatot és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a 2012. évi létszámcsökkentésre vonatkozó pályázatot és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról a 
határozati javaslat szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

61/2012. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 
és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012. (III.1.) BM 
rendelet 4.§.(1) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt. 
Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményeinek a 2012. évi létszámváltozását 
a 2/2012. (II.21.) rendelet tartalmazza, mely szerint 2012. március 1-jétől 

- a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
Bélapátfalvai Óvoda létszáma 1 fő pedagógus álláshely,  

- az egészségügyi intézmény létszáma 1 fő álláshely  
kerül megszüntetésre.  
 
Így az alábbiak szerint alakulnak a létszámok 2012. évben Bélapátfalva Város 
Önkormányzatnál: 

fő 
 Létszámcsökkentés 

előtt 
Létszámcsökkentés 

után 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat 

57 56 

GAMESZ 22 20 
Művelődési Ház és Könyvtár 4 3 
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja 5 6 
Egészségügyi intézmények 5 4 
Polgármesteri Hivatal 31 33 
Önkormányzati szintű létszám 124 122 
A Bélapátfalva Város Önkormányzat Egészségügyi intézményénél a 
létszámcsökkentéssel érintett 1 fő takarító álláshely ténylegesen megszüntetésre 
kerül 2012.04.30-án. Az elbocsátott foglalkoztatottal kapcsolatos megszüntető okirat 
dátuma: 2012.02.24. 
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Bélapátfalvai 
Óvodánál a létszámcsökkentéssel érintett 1 fő álláshely ténylegesen megszüntetésre 
kerül 2012.10.30-án pedagógus álláshelyen. Az elbocsátott foglalkoztatottal 
kapcsolatos megszüntető okirat dátuma: 2012.02.28. 
 
Az önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti 
tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata 
függvényében döntött a felmentéssel együttjáró létszámcsökkentésről. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat fenntartói körén belül – települési önkormányzat 
költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál – a meglévő üres 
álláshelyeken az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken; 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 öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha 
jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét) adódó 
többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2012. július 12. 
Felelős: Polgármester 

 
Kary Jószef alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Gyár u. 5. sz. alatti lakosokkal történt 
megbeszélésről szóló jegyzőkönyvet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Gyár u. 5. sz. alatti lakosok helyzetét és ismerteti a 
jegyzőkönyvet, mely szerint az önkormányzat lakbérből adódó kintlévősége 1,2 millió 
Ft. A bizottság javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy az ingatlant lakottan 
értékesítse.  
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy a következő testületi ülésre készüljön egy előterjesztés a Gyár u. 5. 
sz. alatti ingatlan értékesítéséről.  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2012. június 28-án Grillus Dániel és 
Sebestyén Márta a Kaláka fesztivál keretében koncertet ad az Apátságban. 
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szabadság úti és a József Attila úti 
lakótelep közötti játszótéren fiatalok randalíroznak és a fa játékokat használják 
illemhelynek. Kéri, hogy a rendőrség a délutáni és az esti órákban gyalogos 
járőrözést tegyen a játszótéren. Javasolja, hogy a Szabadság úti lakótelephez 
közelebb eső két játék elem kerüljön beljebb a lakók nyugalma érdekében.   
A GAMESZ udvaron takarítás volt. Kérdezi, hogy mi lesz ott?   
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tudomása szerint ezt a takarítást már korábban el kellett volna végezni, másról nincs 
tudomása.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Véleménye szerint a régi Polgármesteri Hivatal udvara alkalmas lenne rendezvények 
megtartására, úgy gondolja, hogy 200 ezer Ft-ból az illemhely felújítását el lehet 
végezni. A férfi illemhelyre felajánl egy bontott fa ajtót a régi függöny helyett.  
Az ABC oldalával párhuzamosan, a fal mellé megállni tilos jelzés felfestését 
javasolja.  
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Kary József alpolgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné   
 polgármester címzetes főjegyző                                     
 


