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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-
én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Bélapátfalva Város Településrendezési Eszközei módosításának I. 

fordulóban történő tárgyalása 
3. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
4. Haszonbérleti szerződés a Gyári tó halászati jogáról 
5. Tájékoztatás az önkormányzat által támogatott civil szervezetekről 
6. Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóság tevékenységéről 
7. Kistérségi Sport koncepció 
8. A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 
9. A polgármester beszámolója a közoktatási intézményfenntartó mikrotérségi 

társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 

10. A polgármester beszámolója a nappali ellátás és étkeztetés szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátására létrehozott intézményfenntartó mikro-
térségi társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról 

11. Gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2004. (III.30.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

12. Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 29/2011. (XII.16.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

13. Együttműködési megállapodás köztemető fenntartásáról 
14. Egyéb ügyek, indítványok  

 

 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat 
határideje 

83/2012. (VI.25.) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről   2012. június 25. 
84/2012. (VI.25.) Haszonbérleti szerződés a Gyári tó halászati jogáról 2012. június 30. 
85/2012. (VI.25.) Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóság tevékenységéről 2012. június 25. 
86/2012. (VI.25.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének 

felülvizsgálata 
folyamatos 
2012. december 31. 

87/2012. (VI.25.) Kistérségi Sport koncepció 2012. június 25. 
88/2012. (VI.25.) Bélapátfalva Város Településrendezési Eszközei módosításának I. fordulóban 

történő tárgyalása 
2012. december 31. 
2012. július 31. 

89/2012. (VI.25.) A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 

2012. június 25. 

90/2012. (VI.25.) A polgármester beszámolója a közoktatási intézményfenntartó mikro-térségi 
társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 

2012. június 25. 

91/2012. (VI.25.) A polgármester beszámolója a nappali ellátás és étkeztetés szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátására létrehozott intézményfenntartó mikro-
térségi társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 

2012. június 25. 

92/2012. (VI.25.) Együttműködési megállapodás köztemető fenntartásáról 2012. július 31. 
93/2012. (VI.25.) Megállapodás földhasználati jog létesítéséről 2012. július 3. 
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Rendelet száma Rendelet tárgya 

10/2012. (VI.26.) Gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2004. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

11/2012. (VI.26.) Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 29/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
 

Bélapátfalva, 2012. június 25. 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-

én 14.00 órakor megtartott üléséről.  
 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester  
  Kary József alpolgármester 

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

    
 

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Szabó Gabriella építésügyi előadó 
                                         Laczka Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:  Dr. Petrovics András r. ezredes 
    Olajos Norbert r. főtörzszászlós 
    Sas Attila tűzoltó parancsnok 
    Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház igazgató 
    Bognár Endre főépítész 
    Klein György Régió Kft. ügyvezető 
    Bárdos Zsolt Horgászegyesület elnöke 
     
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, illetve a hivatalból 
jelenlévőket.  
Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
Javasolja, hogy a napirendi pontok az alábbiak szerint kerüljenek megtárgyalásra: 
 

 
Napirend 

 
1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről   
2. Haszonbérleti szerződés a Gyári tó halászati jogáról 
3. Tájékoztatás az önkormányzat által támogatott civil szervezetekről 
4. Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóság tevékenységéről 
5. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének 

felülvizsgálata 
6. Kistérségi Sport koncepció 
7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
8. Bélapátfalva Város Településrendezési Eszközei módosításának I. 

fordulóban történő tárgyalása 
9. A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 
10. A polgármester beszámolója a közoktatási intézményfenntartó mikrotérségi 

társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 

11. A polgármester beszámolója a nappali ellátás és étkeztetés szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátására létrehozott intézményfenntartó mikro-
térségi társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról 
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12. Gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2004. (III.30.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

13. Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 29/2011. (XII.16.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

14. Együttműködési megállapodás köztemető fenntartásáról 
15. Egyéb ügyek, indítványok  
 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi Dr. Petrovics András r. ezredest, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a 
beszámolót? 
 
Dr. Petrovics András r. ezredes: 
Az írásos beszámolót nem kívánja szóban kiegészíteni, de ha kérdés merül fel 
válaszol rá. Elmondja, hogy fontosnak érzi Bélapátfalva és a kistérség közbiztonsági 
helyzetét. Bélapátfalván csökkent a bűncselekmények száma és továbbra is 
fontosnak tartja a bűnmegelőzést az iskolában.  Az egri Rendőrkapitányság 2 db 
traffipaxszal rendelkezik, mely különböző helyszíneken méri a sebességet.  
 
Kary József alpolgármester: 
2013. január 1-től létre jönnek a járásközpontok, ez mennyiben érinti a rendőrség 
állományát? 
 
Dr. Petrovics András r. ezredes: 
Egyenlőre ezt nem tudja megmondani, de amennyiben döntés születik, annak 
függvényében szervezik át az állományt. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy Bélapátfalva mely szakaszain jellemző az autósok körében a 
gyorshajtás.  
 
Olajos Norbert r. főtörzszászlós:  
Bélapátfalva bevezető szakaszán az Ipari Park előtti egyenes szakasz, illetve a IV. 
Béla út és a Május 1. utca kereszteződésében jellemző a gyorshajtás, ahol 
rendszeresen mérik az autósok sebességét. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a település közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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83/2012. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.  

 
        Határidő: 2012. június 25. 
        Felelős: polgármester 
 
II. Napirend 
Haszonbérleti szerződés a Gyári tó halászati jogáról 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a haszonbérleti szerződést a Gyári tó 
halászati jogáról és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és a 2. pont 2.1. bekezdésében 
meghatározott 2014. november 30. dátumot 2019. december 31.-re történő 
módosításával elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Gyári tó haszonbérleti 
szerződéséről a Pénzügyi Gazdasági Bizottság módosító javaslatával együtt. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

84/2012. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Önkormányzat és a Bélapátfalvai Cementgyár 
Horgászegyesület (3346 Bélapátfalva, Kossuth L. u. 8., képviseli: Bárdos 
Zsolt elnök) közötti halászati jogról szóló Haszonbérleti szerződés 
megkötését, azzal a módosítással, hogy a szerződés-tervezet 2.1 pontjában 
a szerződés időtartama 2012. július 1-jétől 2019. december 31-éig tart. (1. 
melléklet) 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: polgármester 

      
III. Napirend 
Tájékoztatás az önkormányzat által támogatott civil szervezetekről 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi Bárdos Zsoltot a Horgászegyesület elnökét, hogy kívánja-e szóban 
kiegészíteni a beszámolót? 
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Bárdos Zsolt Horgászegyesület elnöke: 
Nem kívánja kiegészíteni, kéri a beszámoló elfogadását. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi Vizy Pált a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnökét, 
hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót? 
 
Vizy Pál képviselő: 
Nem kívánja szóban kiegészíteni, kéri a beszámoló elfogadását. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a civil szervezetekről szóló 
tájékoztató tudomásul vételéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal tudomásul 
veszi a tájékoztatót.  
 
 
IV. Napirend 
Beszámoló az Önkéntes Tűzoltóság tevékenységéről 
 
Sas Attila tűzoltóparancsnok: 
Ismerteti a beszámolót és kéri annak elfogadását. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkéntes Tűzoltóság 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

85/2012. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolóját. 
 
        Határidő: 2012. június 25. 
        Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő megérkezett, a 7 fő képviselőből 7 fő jelen 
van, a döntéshozatalban résztvevők száma 7, a testület határozatképes. 
 
V. Napirend 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének 
felülvizsgálata 
 
Nagy Gyöngyvér igazgató: 
Ismerteti az előterjesztést. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, hogy a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság üljön össze és vitassa 
meg a programokat és költségeket, mivel ebben a formában nem lehet döntést hozni. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Elmondja, hogy nincs elég idő arra, hogy a bizottság összeüljön a nyári 
rendezvények megbeszélésére. A képviselő-testületnek kell eldönteni milyen 
programok kerüljenek megrendezésre és mennyi költséggel. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 
2012. II. félévi programtervezete tételesen kerüljön megvitatásra.  
Az augusztusi rendezvények közül az Anyatej világnapjára szánt 30.000 Ft-ból csak 
10.000 Ft felhasználásra legyen lehetőség, az Időszaki kiállítás ne kerüljön 
megrendezésre. Szeptemberben a Kulturális Örökség Napjai és a Lobbiparti 
rendezvény költsége más programok költségvetésében legyen felhasználva. 
Októberben az Őszi Könyvtári Napok és a Magyar Népmese Napja rendezvény egy 
időpontban kerüljön megtartásra, tekintettel arra, hogy a tervezett időpontok közel 
vannak egymáshoz. Az 1956-os forradalom és szabadságharc központi ünnepségre 
tervezett 5.000 Ft  helyett 50.000 Ft költség, a Röplabda teremtorna és Bélkő Kupára 
100.000 Ft legyen betervezve. Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nem 
volt érdeklődés a novemberi Halloween partyra, helyette a népszerűbb Sportbál 
kerüljön megrendezésre. December hónapra sok program van betervezve, ezért a 
Mikulásház és Mikulásváró összevonható, valamint az Adventi készülődés és a 
Mindenki karácsonya is. A Kistérségi Mikulásvetélkedő érdeklődés hiányában 
kerüljön ki a programok közül. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bélapátfalva Művelődési Ház és 
Könyvtár 2012. II. félévi programokról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

86/2012. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bélapátfalvai 
Művelődési Ház és Könyvtár 2012. II. félévi munkatervét felülvizsgálta, és 2012. 
július 1. - december 31-ig felsorolt programokat költségével együtt az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Július hó:  

Gesztenyés Esték II.-nyáresti jazzkoncert kávézóval, teaházzal, tartalmas 
beszélgetésekkel        80.000 Ft 

Augusztus hó: 
 Anyatej világnapja         10.000 Ft 
 VI. Magyarnóta Gálaest                600.000 Ft 
 Tóparti Nyárbúcsúztató, Szent István-napi ünnepség,  

Testvérvárosi Napok             1.000.000 Ft 
Szeptember hó: 
 Kistérségi Nyugdíjas Népdaltalálkozó              100.000 Ft 
 Szüreti Mulatság és Jótékonysági Bál              320.000 Ft 
Október hó: 
 Idősek Napja                    50.000 Ft 
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 Őszi Könyvtári Napok                100.000 Ft 
 A Magyar Népmese Napja                120.000 Ft 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56.  
évfordulójának központi ünnepsége és filmvetítés    50.000 Ft 
Őszi röplabda teremtorna és Bélkő Kupa             100.000 Ft 

November hó: 
 Édes anyanyelvünk         30.000 Ft 
December hó: 
 Mikulásház, játszóház, fényképezkedés a Mikulással    40.000 Ft 
 Mikulásváró-színházi előadás gyerekeknek     50.000 Ft 
 Adventi készülődés és karácsonyi vásár, élő Betlehem           150.000 Ft 
 Mindenki karácsonya-közös faállítás, műsor és játszóház           100.000 Ft 
(2. melléklet) 
       Határidő: folyamatos 
       2012. december 31. 
       Felelős: Nagy Gyöngyvér 
           Művelődési Ház igazgató 
VI. Napirend 
Kistérségi Sportkoncepció 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Kistérségi Sportkoncepciót és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a Kistérségi Sportkoncepciót és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a sportkoncepcióval kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Kistérségi Sportkoncepcióról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

87/2012. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Kistérségi Sportkoncepciót.  

 

        Határidő: 2012. június 25. 
        Felelős: polgármester 
 

VII. Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 
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Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal tudomásul 
veszi a tájékoztatót.  
 
VIII. Napirend 
Bélapátfalva Város Településrendezési Eszközei módosításának I. fordulóban 
történő tárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta Bélapátfalva Város Településrendezési 
Eszközeinek módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta Bélapátfalva Város Településrendezési 
Eszközeinek módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi Bognár Endre főépítészt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az 
előterjesztést? 
 
Bognár Endre főépítész: 
Nem kívánja kiegészíteni. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja a városközpont beépítését, olyan formában hogy az épületek 
hagyományos jellege megmaradjon. Fontosnak tartja a helyi értékek védelmét. 
 
Barta Péter képviselő: 
Elmondja, hogy a Gyári tó környékének belterületté nyilvánítása szükséges lenne, 
hogy a közművek kiépítésére pályázni lehessen. 
 
 
Bognár Endre főépítész: 
Részleges belterületbe vonást nem javasolja, felhívja a figyelmet az önkormányzat 
ez által megnövekedő kötelezően ellátandó feladatára. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, a lakótelep és a főút gyalogos forgalommal történő összekötését. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bélapátfalva Város 
Településrendezési Eszközeinek módosító javaslatairól. 
 
1. javaslat 
A Településrendezési Eszközök módosítását követően készüljön terv a városközpont 
fejlesztésére, közterület rendezésére. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot. 
 
2. javaslat 
A IV. Béla út keleti oldalán fekvő parkolók tehermentesítése, a rakodás ésszerűsítése 
érdekében az üzletsor mögötti szervízút kialakításának elvetése 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadta a fenti javaslatot. 
 
3. javaslat 
Mártírok utca meghosszabbításával új építési telkek kialakítása, elhagyva a 
műszakilag nehezen megvalósítható Mártírok utca feletti utcanyitást. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot. 
 
4. javaslat 
A Gyári tó körüli üdülőterületek részleges belterületbe vonás lehetőségének elvetése 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadta a fenti javaslatot. 
 
5. javaslat 
A Gyári tó körüli üdülőterületek egységesen kerüljenek be a belterületbe vonásra 
tervezett területek közé. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 
tartózkodással elfogadta a fenti javaslatot. 
 
6. javaslat 
„Kerekgyümölcsös” területe ne legyen beépíthető. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal 
elfogadta a fenti javaslatot. 
 
7. javaslat 
A lakótelep és a főút gyalogos forgalommal történő összekötése, a városközpont 
nyugati oldalát határoló épületsornál javasolt átjárási lehetőségek kerüljenek 
jelölésre. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
fenti javaslatot. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bélapátfalva Város 
Településrendezési Eszközeiről a fenti módosító javaslatokkal együtt. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 
tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el: 
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88/2012. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Képviselő-testülete a hatályos Településrendezési 
Eszközei módosítására vonatkozó tervjavaslatot a fenti módosító javaslatokkal 
elfogadta, és hozzájárul a tervjavaslatnak az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § 3. bekezdésében 
meghatározott közigazgatási, társadalmi véleményeztetési eljárása 
lefolytatásához. (3. melléklet) 

 
        Határidő: 2012. december 31 
              2013. július 31. 
        Felelős: polgármester 
 
IX. Napirend 
A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
89/2012. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
polgármesternek a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 
        Határidő: 2012. június 25. 
        Felelős: polgármester 
 
X. Napirend 
A polgármester beszámolója a közoktatási intézményfenntartó mikro-térségi 
társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság is 
tárgyalta a polgármester beszámolóját a közoktatási intézményfenntartó mikro-
térségi társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról, és kéri a bizottság elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-
testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak a polgármester beszámolóját a közoktatási intézményfenntartó 
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mikro-térségi társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak a polgármester beszámolóját a közoktatási 
intézményfenntartó mikro-térségi társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a közoktatási intézményfenntartó mikro-térségi 
társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról szóló beszámolót. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

90/2012. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási 
intézményfenntartó mikro-térségi társulás tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról készített beszámolót 
megtárgyalta és elfogadta. 

        Határidő: 2012. június 25. 
        Felelős: polgármester 
XI. Napirend 
A polgármester beszámolója a nappali ellátás és étkeztetés szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátására létrehozott intézményfenntartó mikro-
térségi társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság is 
tárgyalta a polgármester beszámolóját a nappali ellátás és étkeztetés szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátására létrehozott intézményfenntartó mikro-térségi 
társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról, és kéri a bizottság elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-
testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak a polgármester beszámolóját a nappali ellátás és étkeztetés 
szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására létrehozott intézményfenntartó mikro-
térségi társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak a polgármester beszámolóját a nappali ellátás és 
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étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására létrehozott 
intézményfenntartó mikro-térségi társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a nappali ellátás és étkeztetés szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátására létrehozott intézményfenntartó mikro-térségi 
társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról szóló beszámolót. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóról. 
 

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

91/2012. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nappali ellátás és 
étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására létrehozott mikro-
térségi társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról készített beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 

        Határidő: 2012. június 25. 
        Felelős: polgármester 
 
XII. Napirend 
Gyermekvédelmi támogatásokról szóló 11/2004. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az Ügyrendi Bizottság, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság valamint a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta a gyermekvédelmi támogatásokról 
szóló önkormányzati rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökeit, hogy 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a gyermekvédelmi 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
10/2012. (VI.26.) önkormányzati rendeletet a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 
11/2004. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
(4. melléklet) 
 
XIII. Napirend 
Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 29/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet módosítását és kéri a 
bizottság elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet 
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ebrendészeti hozzájárulásról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
11/2012. (VI.26.) önkormányzati rendeletet az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 
29/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
(5. melléklet) 
 
Kary József alpolgármester: 
Megállapítja, hogy Ferencz Péter polgármester távozott a tanácskozóteremből, a 7 fő 
képviselőből 6 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 6, a testület 
határozatképes. 
Ferencz Péter polgármester távozása miatt az ülést továbbiakban Kary József 
alpolgármester vezeti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet 30 § (2) bekezdés szerint. 
 
XIV. Napirend 
Együttműködési megállapodás köztemető fenntartásáról 
 
Kary József alpolgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az együttműködési megállapodást 
köztemető fenntartásáról, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az együttműködési megállapodást 
köztemető fenntartásáról és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
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Kary József alpolgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a köztemető fenntartásáról szóló 
együttműködési megállapodásról. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

92/2012. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a köztemető fenntartásáról szóló együttműködési megállapodást.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
(6. melléklet) 

        Határidő: 2012. július 31. 
        Felelős: polgármester 
 
XV. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat és a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás közötti megállapodást 
földhasználati jog létesítéséről, mely KEOP 1.1.1 pályázat keretein belül valósul meg. 
Ennek értelmében a Bélapátfalva, 717 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon 
Hulladékgyűjtő udvar létesül. 
 
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megállapodásról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 
tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el: 

 
93/2012. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulással kötendő fölhasználati jog létesítéséről szóló megállapodást.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
(7. melléklet) 

        Határidő: 2012. július 3. 
        Felelős: polgármester 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy az Általános Iskola, Kántor Iskola és a Művelődési Ház kazáncseréje 
hol tart. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy a polgármester Alfödi Péter tervezővel tárgyalt a kazánok cseréjének 
ügyében, és a szerződés tervezetet várjuk.  
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Kary József alpolgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
 


