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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 13-
án 14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
 
 
 

N a p i r e n d 
 
 
 

1. Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzat módosítása  
2. Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének újratárgyalása  
3. Bölcsőde szakmai programja  
4. Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése 
5. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

76/2012.(VI.13.) Bölcsőde szakmai programja  2012. július 1. 

77/2012.(VI.13.) 
TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, Óvodafejlesztés elnevezésű 
pályázat benyújtása   

2012. augusztus 17. 

78/2012.(VI.13.) 
Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzat 
módosítása  2012. július 31. 

79/2012.(VI.13.) 
Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének 
felülvizsgálata, költségek elszámolása 

2012. június 20. 
2012. december 31. 

80/2012.(VI.13.) Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése 2012. június 13. 

81/2012.(VI.13.) 
ÉRV Zrt. által a 2012. évben a használati díj terhére elvégzendő 
feladatokról szóló megállapodás 2012. június 30. 

82/2012.(VI.13.) 
Szennyvíz üzemeltetési szerződés felmondása 2012. június 30. 

2012. december 31. 
 
 

Bélapátfalva, 2012. június 13. 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 13-
án 14.00 órakor megtartott üléséről 

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester  
       Kary József alpolgármester 

    Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csűrös Zoltán  
   és Vizy Pál testületi tagok. 

 
Nem jelent meg:  Csuhány Béla testületi tag 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Nagy Gyöngyvér  

Művelődési Ház és Könyvtár igazgató 2. napirendhez 
 Zay Oszkárné   

óvodavezető, Bölcsőde intézményegység vezető  3. 
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.  
Zay Oszkárné óvodavezető, intézményegység vezető kéri, hogy a Bölcsőde szakmai 
programja 1. napirendként kerüljön megtárgyalásra, ezért az alábbi sorrendet 
javasolja:  
 

Napirend 
 

1. Bölcsőde szakmai programja  
2. Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzat módosítása  
3. Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének újratárgyalása  
4. Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése 
5. Egyéb ügyek, indítványok 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
Bölcsőde szakmai programja  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi Zay Oszkárné intézményegység vezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni 
az előterjesztést.  
 
Zay Oszkárné óvodavezető, intézményegység vezető:  
Nincs szóbeli kiegészítése.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogy mikortól kezdi meg működését a bölcsőde és kap-e az önkormányzat 
normatív támogatást? 



 4 

Ferencz Péter polgármester:  
Az intézmény 2012. július 1-jétől kezdi meg működését, normatív támogatást kap az 
önkormányzat.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Engedélyezett 14 fő gyermek számított létszámára lehet normatív támogatást 
igényelni és az ellátás térítési  és gondozási díjáról a követező ülésen fog dönteni a 
képviselő-testület. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bölcsőde szakmai programjáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

 76/2012. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai 
Szakszolgálat szakmai programját megtárgyalta és elfogadja.  
  
        Határidő: 2012. július 1. 
        Felelős: polgármester 

 

Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés 
elnevezésű pályázati kiírást és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a pályázati kiírást, melynek benyújtását javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Zay Oszkárné óvodavezető, intézményegység vezető: 
Elmondja, hogy a pályázattal teljesülni fog az óvoda korszerűsítésénél vállalt 
előírások.     
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról:  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

77/2012. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
határozott, hogy a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, Óvodafejlesztés 
elnevezésű pályázaton részt vesz.  
  
        Határidő: 2012. augusztus 17. 
        Felelős: polgármester 
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Zay Oszkárné óvodavezető, intézményegység vezető: 
Az óvodai szülők igénylik, hogy gyermekeik úszásoktatáson vegyenek részt, melynek 
költségét fedezik. Kéri, hogy 2012. július 2-tól 10 napon keresztül az iskolabuszt 
üzemanyag költség megtérítése ellenében igénybe vehessék.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tudomása szerint az iskolabusz rendelkezésre áll az önkormányzat intézményei 
részére megfelelő kérelem nyomtatvány kitöltésével, illetve az üzemanyag költség 
megtérítésével.   
 
II. Napirend 
Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzat módosítása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási és 
Befektetési Szabályzat módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzat 
módosítását, mely szerint a Kft. Ipari Parkon belül működő vállalkozások részére 
vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatást nyújt az újként teremtett 
munkahelyek számának függvényében. Az előterjesztésben 2 javaslat szerepelt, de 
az ülésen további 2 javaslatot fogalmazott meg a bizottság az alábbiak szerint. 
 
3. javaslat: 
1 - 10 fő  600.000.-Ft/fő 

11 - 30 fő         6.000.000 Ft + 400.000 Ft/fő a  11. embertől 

31 - 50 fő       14.000.000 Ft + 500.000 Ft/fő a  31. embertől 

51 - 80 fő       24.000.000 Ft + 600.000 Ft/fő az 51. embertől 

81 - 100 fő       42.000.000 Ft + 700.000 Ft/fő a   81. embertől 

101 - főtől         56.000.000 Ft + egyedi döntés a 101. embertől 

 
4. javaslat:  
1 - 10 fő  800.000.-Ft/fő 

11 - 30 fő         8.000.000 Ft + 300.000 Ft/fő a  11. embertől 

31 - 50 fő       14.000.000 Ft + 400.000 Ft/fő a  31. embertől 

51 - 80 fő       22.000.000 Ft + 500.000 Ft/fő az 51. embertől 

81 - 100 fő       37.000.000 Ft + 600.000 Ft/fő a   81. embertől 

101 - főtől         49.000.000 Ft + egyedi döntés a 101. embertől 

 
A bizottság az előterjesztés szerinti 1. javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az eredeti Támogatási és Befektetési Szabályzat 5 évvel ezelőtt készült, ezért 
szükségesnek tartja annak módosítását. Elmondja, hogy a Kft. a törvényi 
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előírásoknak megfelelően csak ebben a formában tud kedvezményt, illetve 
támogatást nyújtani a vállalkozásoknak. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Az Ipari Parkon kívül is működnek vállalkozások és véleménye szerint másoknak is 
szükségük van a támogatásokra, erre lehetőséget kellene keresni. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott 4. javaslatot ő kedvezőbbnek 
tartja a kisebb vállalkozások részére. 
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Kérdezi, hogy a varroda mikor kezdi meg működését? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A beruházási tervek elkészültek a vezérlő épületére. A Bélkő Nonprofit Kft. 
taggyűlése 20 millió Ft összegű beruházási támogatást szavazott meg az Ipari 
Parkban lévő épület felújítására. A Kézmű Kft. tájékoztatása szerint 20 fő csökkent 
munkaképességű, rehabilitációs támogatásban részesülő munkaerőt kíván 
foglalkoztatni a korábban ígért 80 fő helyett. Javasolja, hogy a foglalkoztatottak 
létszámának csökkenése miatt a Bélkő Nonprofit Kft. 5 millió Ft beruházási 
támogatást nyújtson a varroda épületének felújítására.  
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a varroda kezdje meg működését még akkor is, ha a 
foglalkoztatottak létszáma csökkent. Az 5 millió Ft-ot kevésnek tartja az épület 
felújítására.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási 
és Befektetési Szabályzat módosításáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
javaslata szerint.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen és 5 nem szavazattal 
nem fogadta el a Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzat 
módosításáról szóló 1. javaslatot. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélkő Nonprofit Kft. Támogatási 
és Befektetési Szabályzat módosításáról a 4. javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

78/2012. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bélkő 
Nonprofit Kft. Támogatási és Befektetési Szabályzat módosítását és a 
melléklet szerinti tartalommal fogadta el.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Nonprofit Kft. 
taggyűlésén a fentiek szerint szavazzon. 
(1. melléklet) 
        Határidő: 2012. július 31. 
        Felelős: polgármester 
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III. Napirend 
Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének újratárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az „Európa a polgárokért” című 
pályázat nem nyert. A támogatásra többszörös túljelentkezés volt, Bélapátfalva Város 
Önkormányzat pályázata 53 pontot ért el és 75 pont felett volt támogatható. 
 
Barta Péter képviselő:  
Véleménye szerint Erdőszentgyörgynek vagy Jászónak kellett volna pályázni 
bélapátfalvai helyszínre, akkor sikeres lett volna. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Mivel a pályázat nem nyert úgy gondolja, hogy a 2012. évi Művelődési Ház és 
Könyvtár 2012. évi munkatervében szereplő programokat csoportosítani és azok 
költségvetését módosítani kell. Az elmúlt időszakban több civil szervezet programja 
valósult meg, melyeknek nem volt koordinátora. Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatójának elmondása szerint nincs az intézménynek kapacitása a civil 
szervezetek által szervezett programok feladatainak elvégzésére. Javasolja, hogy 
döntsön a képviselő-testület arról, hogy az intézmény munkatervében csak a 
Művelődési Ház és Könyvtár kötelező rendezvényei szerepeljenek, vagy a civil 
rendezvények koordinátora Nagy Gyöngyvér legyen. Ha a képviselő-testület úgy 
dönt, hogy csak az intézményi kötelező rendezvények valósuljanak meg, ezzel 
csökkentve a programok számát, akkor a munkaidőnek is csökkennie kell. Döntést 
kell hozni a rendezvényekről és azok felelőseiről.  
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Ha az önkormányzat anyagi helyzete megengedné, akkor egy rendezvényszervező 
céget kellene megbízni Bélapátfalva rendezvényeinek megszervezésére. Véleménye 
szerint a civil szervezetek tagjai szívesen részt vesznek és segítenek a 
rendezvények szervezésében, de szükséges a programokért felelős koordinátor 
személy kijelölése. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi Nagy Gyöngyvért a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy tudja-e 
vállalni a rendezvények megszervezését, koordinátori szerep betöltését? 
 
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:  
Az intézmény 2012. évi munkaterve úgy készült el, hogy a civil szervezetek 
programjait is tartalmazza, viszont kérte, hogy a városi rendezvények ne a 
Művelődési Ház költségvetéséből valósuljon meg.  Elmondja, hogy a Húsvétoló, a 
Tűzoltónap, illetve a Retro Építők Napja rendezvényekről ő nem tudott, senki nem 
kérdezte, illetve nem kereste meg őt a rendezvények szervezésével.  
 
Kary József alpolgármester:  
A civil szervezetek rendezvényei elsősorban a tagok részére, illetve lakosság egy 
részére szólhat tagtoborzás céljából. A programokat közösen kell szervezni, 
melyeket szükséges koordinálni, illetve támogatni a civil kezdeményezéseket.   
 
Barta Péter képviselő:  
Nagy Gyöngyvérnek kell ellátni a koordinálási feladatokat, szervezésben részt kell 
vennie a képviselő-testület korábbi döntése szerint.  
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Csűrös Zoltán képviselő:  
Tudomása szerint a Húsvétoló szervezése csendben zajlott, nem lehetett információt 
hallani róla. Javasolja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját a civil 
rendezvényekről tájékoztatni kell a megfelelő időben. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogyha a civil szervezetek nem szervezték volna meg a programokat, 
akkor Bélapátfalván nem lett volna rendezvény. Véleménye szerint így nincs szükség 
a Művelődési Házra.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója készítsen a 2012. június 
25-i testületi ülésre előterjesztést ez év elkövetkezendő hónapjaira szóló 
programjavaslatról. Rendezvényekre szükség van, van rá igény és meg kell 
valósítani a munkatervben szereplő programokat és a koordinációs feladatokat Nagy 
Gyöngyvérnek kell ellátnia. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testületnek el kell dönteni, hogy a munkatervből kerüljenek-e ki a civil 
rendezvények, vagy maradjanak benne, de akkor a Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatójának a programokért teljes felelősséget kell vállalnia és a koordinációs 
feladatokat el kell látnia.   
 
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:  
A koordinációs feladatokat eddig is elvégezte, de kéri, hogy a programokról a 
megfelelő információkat időben megkaphassa.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Művelődési Ház és Könyvtár 
2012. évi munkatervének felülvizsgálatáról, költségek elszámolásáról 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

79/2012. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
   

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
képviselő-testület 2012. június 25-i ülésére készüljön el a Bélapátfalvai 
Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervében II. félévre 
meghatározott programok felülvizsgálata, és az I. félévben felhasznált 
költségek (tervezett és tényleges bevétel, kiadás) elszámolása is, különös 
tekintettel a meg nem valósult rendezvényekből adódó megtakarítások, illetve 
az előre nem tervezett kiadások egyenlegének megállapítása.  
A képviselő-testület által korábban elfogadott éves munkaterv betartásáért a 
rendezvények szervezéséért, illetve koordinálásáért minden tekintetben a 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár felelős, egy személyben az 
intézmény igazgatója.  

 
Határidő: 2012. június 20. 

     2012. december 31. 
Felelős: Nagy Gyöngyvér  

    Művelődési Ház és Könyvtár igazgató 
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IV. Napirend 
Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a folyószámla-hitelkeret szerződés 
megkötését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a folyószámla-hitelkeret 
szerződés megkötéséről a határozati javaslat szerint.    
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

80/2012. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
átmeneti kifizetések fedezetére az OTP Bank Nyrt-től  
- 2012. június 7-től 2013. június 6-ig 29.500 ezer Ft folyószámla-hitelkeretet,  
- míg szükség esetén további munkabérhitelt vesz igénybe, melynek havi 

összege maximum az önkormányzat 2012. évi bérelőirányzatának 1/12 
része (havi 17.645 ezer Ft).  

 
A hitel fedezeteként az önkormányzat felajánlja a futamidő alatti 
költségvetésből származó, valamint adójellegű önkormányzat bevételeket.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a 
hitelnek a terheit betervezi és jóváhagyja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.    

 
Határidő: 2012. június 13.  
Felelős: polgármester 

 
V. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ÉRV Zrt. által a 2012. évben a 
használati díj terhére elvégzendő feladatokról szóló megállapodást és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az ÉRV Zrt. által a 2012. évben a használati díj terhére 
elvégzendő feladatokról szóló megállapodást és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ÉRV Zrt. által a 2012. évben a 
használati díj terhére elvégzendő feladatokról szóló megállapodásról.  



 10 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

81/2012. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a melléklet szerinti Megállapodást az ÉRV Zrt. által a 2012. évben a 
használati díj terhére elvégzendő feladatokról.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 (2. melléklet) 
Határidő: 2012. június 30.  
Felelős: Polgármester 

 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy az ÉRV Zrt. felajánlotta az önkormányzatnak, hogy 10 évre meg 
kívánja vásárolni a szennyvíz szolgáltatási jogot. A Heves Megyei Vízmű Zrt. is 
felkereste őt, hogy az önkormányzat vásároljon részvényeket, ezáltal tulajdonos 
lenne és azonnali szerződést lehetne kötni a társasággal. Véleménye szerint a 
szolgáltatókat versenyeztetni kellene pályázat útján. A törvény szerint 2014-ben már 
kötött árak lesznek, tehát egy szolgáltató egyfajta díjat határozhat meg.  
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy a Bélkő Nonprofit Kft. nem tudná-e üzemeltetni a szennyvíztelepet és 
a hálózatot? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Szerinte nem, hiszen szakmai háttér biztosítása szükséges hozzá, ami csak a vízmű 
társaságoknak van, vagy alvállalkozót kell megbízni.  
 
Kary József alpolgármester:  
Egyet ért a pályáztatással.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Ő is a pályáztatást javasolja, így csökkenhetnek a díjak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szennyvíz üzemeltetési 
szerződés felmondásáról 2012. december 31. napjával.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

82/2012. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-
magyarországi Regionális Vízművek Rt-vel (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 
1. szám) az Önkormányzat tulajdonát képező szennyvízelvezető hálózat, 
szennyvíz bekötővezeték és szennyvíztisztító telep és azok 
vagyontárgyainak üzemeltetésére megkötött Közmű üzemeltetői szerződést 
annak 7.1 pontja alapján 2012. december 31. napjával felmondja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a szerződés 
megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2012. június 30.,  

  2012. december 31. 
Felelős: Ferencz Péter  

polgármester 
 

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.  
Elmondja, hogy az önkormányzat 11 millió Ft hiánnyal fogja kezdeni a 2013. évet, 
ugyanis a gépjárműadó és az iparűzési adó 60 %-a az államhoz fog kerülni. A 
költségvetési összeg csökkenése miatt lehet, hogy intézmények megszüntetéséről 
kell dönteni. A Tűzoltóság illetékességi körébe tartozó települések nem kívánnak 
tűzoltósági hozzájárulást fizetni, így a köztestület további működése bizonytalan. 
Bélapátfalva Város Önkormányzata nem tudja a Tűzoltóság 2. féléves működését 
finanszírozni.  
 
Kary József alpolgármester:  
Az ÉRV Zrt. által a 2012. évben a használati díj terhére elvégzendő feladatokról 
szóló megállapodás szerint a Bajcsy Zs. utca szennyvízbekötése meg fog valósulni.  
Részt vett az Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület ülésén, 
ahol szó volt arról, hogy a tagoknak meg kell fizetni a korábban elfogadott díjakat. A 
„touch monitor” hamarosan el fog készülni.  
A Bükki Településszövetség ülésén is részt vett, ahol tájékoztatták, hogy 
Bélapátfalva nem részesülhet a LEADER pályázatokból.  
Kérdezi, hogy a temető kezelési díjat, hol lehet befizetni? 
A Polgármesteri Hivatalban lesz igazgatási szünet? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Az okmányirodában nem lehet igazgatási szünetet tartani. A járási hivatal 
kialakításával kapcsolatban már több alkalommal kértek rövid határidejű 
adatszolgáltatást, ami a későbbiekben is várható.     
 
Kary József alpolgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a tónál lévő domborzati terepasztal 
felújítása megtörtént. A Művelődési Ház és Könyvtár újra indítja a „Kattints rá Nagyi” 
számítógépes tanfolyamot, mely a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai 
Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménnyel közös szervezésben folyik.   
A Kaláka koncert szervezése folyamatban van.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogy a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület pályázat benyújtásra 
került? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 800 ezer Ft összegű bevételt tervezett a 
Sport Közhasznú Egyesülettől. Tudomása szerint 400 ezer Ft fog beérkezni az 1.900 
ezer Ft összegű támogatás mellett.  
 
Kary József alpolgármester:  
A pályázat bizonytalan, nincs olyan személy, aki koordinálni tudja.  
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Vizy Pál képviselő:  
Kérdezi, hogy a Bélapátfalvai üdvözlő tábla mikor kerül felújításra, illetve a zenés 
nyári esték megszervezése kinek a feladata? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A GAMESZ vezető elmondta, hogy az üdvözlő tábla felújítása a Művelődési Ház és 
Könyvtár feladata, a zenés nyári esték megszervezésével együtt.  
Csűrös Zoltán képviselő:  
Bekölcén térfigyelő kamerák fejlesztését végezték el. A biztonsági cég elmondása 
szerint a kistérségi kamera rendszer használhatatlan. Kérdezi, hogy Bélapátfalván 
működnek-e? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása a kamerákra karbantartási szerződést 
kötött és tudomása szerint meghatározott időnként a karbantartást végző cég 
ellenőrzi a készülékeket, ami megfelelően működik.   
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné   
 polgármester címzetes főjegyző                                     
 


