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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 
29-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 
 
 
 

N a p i r e n d 
 

 
1. Előterjesztés a Bajcsy Zs. úti szennyvízcsatorna kivitelezéséhez   
2. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás megszűnése    
3. Idősek Klubja megszüntetése  
4. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat felvétele 
5. Általános Iskola kazán- és gázmérő teljesítmény csökkentése    
6. Egyéb ügyek, indítványok  

 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

106/2012.(VIII.29.) Bajcsy Zs. úti szennyvízcsatorna kivitelezése 2012. december 31. 
107/2012.(VIII.29.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése 2012. december 31. 
108/2012.(VIII.29.) Szociális intézményfenntartói megállapodás elutasítása  2012. szeptember 30. 

109/2012.(VIII.29.) 
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja vagyonkezelésbe átadás-
átvételi jegyzőkönyve 2012. augusztus 29. 

110/2012.(VIII.29.) 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat felvétele 2012. szeptember 15. 

111/2012.(VIII.29.) Apátsági sétány, parkoló pályázat benyújtása  2012. október 1. 
112/2012.(VIII.29.) Közterület használatról szóló határozat helybenhagyása  2012. szeptember 6. 

 
 

 
Bélapátfalva, 2012. augusztus 29. 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 

29-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  
 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester   

    Bajzát Zsolt, Csuhány Béla és Csűrös Zoltán testületi tagok 
   

Nem jelent meg: Barta Péter és Vizy Pál testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
     
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő 
jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 5, a testület határozatképes és az 
ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot: 
 

 
Napirend 

 
1. Előterjesztés a Bajcsy Zs. úti szennyvízcsatorna kivitelezéséhez   
2. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás megszűnése    
3. Idősek Klubja megszüntetése  
4. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat felvétele 
5. Általános Iskola kazán- és gázmérő teljesítmény csökkentése    
6. Egyéb ügyek, indítványok  

 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Előterjesztés a Bajcsy Zs. úti szennyvízcsatorna kivitelezéséhez   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a kivitelezéshez két árajánlat érkezett, 
melyek kivitelezési költsége a tervezői ajánlattól magasabb összegűek, hiszen azok 
már 3 évvel ezelőtt készültek. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bajcsy 
Zs. úti szennyvízcsatorna kivitelezéséről szóló előterjesztést és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bajcsy Zs. úti szennyvízcsatorna kivitelezéséről szóló 
előterjesztést. Az ülésen 3 fő bizottsági tag jelent meg, akik közül 1 fő bejelentette 
személyes érintettségét a határozati javaslatban szereplő kivitelező céggel 
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kapcsolatban, így a bizottság ebben az ügyben nem tudott javaslatot tenni a 
képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ő javasolja, hogy az alacsonyabb ajánlati árat fogadja el a képviselő-testület  
 
Kary József alpolgármester:  
Kérdezi, hogy a szerződés megkötése, illetve a kivitelezés mikorra várható? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogy szeptemberben elkezdődhet a kivitelezés és a hideg idők előtt be 
lehet fejezni a munkálatokat.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogy a kivitelezés fedezete az ÉRV Zrt.-től visszakapott használati díj lesz? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen, de szükséges még kb. 600 ezer Ft-tal kiegészíteni a Bélkő Nonprofit Kft. önerő 
alapból.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a vállalkozó megbízásáról a 
határozati javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

106/2012. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalva, Bajcsy- Zs. utca 5-17. szám közötti szennyvízcsatorna 
továbbépítésének kivitelezésével 2.020.533,- Ft + ÁFA összegért a Vito 
Építőanyag-kereskedelmi és Szállítmányozó Kft-t (3346 Bélapátfalva, Május 1. 
út 81.) bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter 
polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

 
       Határidő: 2012. december 31. 
       Felelős: Ferencz Péter polgármester 
 
II. Napirend 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás megszűnése    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az önkormányzatokról szóló törvény 2013. január 1-jétől hatályon kívül helyezi a 
kistérségekről szóló rendelkezéseket, de a feladatok megmaradnak, az ellátást 
biztosítani kell önkéntes társulási formában. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulása megszűnik, a vagyont fel kell osztani a törvénynek megfelelően.  
Dönteni kell arról, hogy a továbbiakban a hivatal hogyan fog működni. Elmondja, 
hogy tárgyalásokat folytatott Bekölce, Balaton és Mikófalva polgármestereivel, akik 
nyilatkoztak, hogy közösen szeretnének egy Polgármesteri Hivatalt működtetni. 
Bélapátfalva, Bükkszentmárton és Mónosbél továbbra is együtt kíván működni, egy 
másik közös Polgármesteri Hivatalban. A társulási feladatok ellátásában Nagyvisnyó, 
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illetve Szilvásvárad jelezte, hogy részt kíván venni. Javasolja, hogy a következő 
ülésen hozzon határozatot a képviselő-testület a közös hivatalról, illetve a társulási 
feladatok ellátásáról.  
 
Kary József alpolgármester: 
Kérdezi, hogy a Többcélú Társulás Munkaszervezet dolgozóinak jogviszonya is meg 
fog szűnni? A személyeknek lehet továbbfoglalkoztatást biztosítani? Vagyonfelosztás 
esetében a településeknek vannak pénzügyi tartozásai a Társulás felé?   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Munkaszervezet dolgozóinak majdnem 100 %-át a járási hivatal fogja 
továbbfoglalkoztatni megegyezés alapján. Akit nem vesz át a Heves Megyei 
Kormányhivatal, vagy a Városi Hivatal annak meg fog szűnni a közszolgálati 
jogviszonya és a jogszabályoknak megfelelően végkielégítés kifizetésére kerül sor. A 
vagyonfelosztás meg fog történni a törvényi előírások szerint. Ingatlan vagyona nincs 
a Többcélú Társulásnak, viszont vannak pénzügyi tartozások, és ha ezek 
rendeződnek, akkor kerülhet sor a vagyon felosztására.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kérdezi, hogy a Munkaszervezet irodaépületének jövőbeni hasznosítására van-e 
lehetőség? Tudomása szerint a Többcélú Társulásnak az utóbbi időben volt Európai 
Uniós pályázata, így az 5 éves  fenntartásra meg kell találni a megfelelő szervezetet.  
A Munkaszervezet több éves iratanyagával mi történik?   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Csűrös Zoltán képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 
4 fő, a döntéshozatalban résztvevők száma 4, az ülés továbbra is határozatképes. A 
kábeltévés gerinchálózat kiépítése volt Uniós pályázat, de annak a fenntartási ideje 
már lejárt.  
Az iratanyagok levéltárba fognak kerülni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Társulás megszüntetéséről a  
határozati javaslat szerint.   
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

107/2012. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2012. december 31. 
napjával történő megszüntetését. Felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert, 
hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsát.  

 
       Határidő: 2012. december 31. 
       Felelős: Ferencz Péter polgármester  
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Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Csűrös Zoltán képviselő visszajött a tanácskozó terembe. A 
létszám 5 fő, a döntéshozatalban résztvevők száma 5, az ülés továbbra is 
határozatképes.  
A Többcélú Társulást megkereste a Magyar Iszlám Közösség fenntartása alatt lévő 
Gondoskodó Szeretet Szociális Szolgáltató Központ és ajánlatot tett szociális 
intézmény fenntartásra. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a jogszabályi 
előírások szerint az egyházi kézben lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
szervek, mint fenntartó magasabb normatív támogatást kap az államtól, mint az 
önkormányzat. A Társulási Tanács tárgyalta az ügyet, de mivel, hogy a Társulás 
megszűnik így a jelenlévő polgármesterek azt javasolták, hogy az önkormányzatok 
külön döntsenek az ajánlatról. A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint 
a későbbiekben a normatív támogatás összege csökkenti fog az egyházak esetében 
is. Bélapátfalva esetében csak az óvodát lehetne átadni, de az intézmény, illetve az 
önkormányzat vezetése nem szeretné, ha egyházi fenntartású lenne.  
 
Kary József alpolgármester:  
Nem javasolja, hogy az óvoda működtetését a Magyar Iszlám Közösség által 
fenntartott Gondoskodó Szeretet Szociális Szolgáltató Központ átvegye. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az óvoda további működtetéséről 
a fenti javaslat szerint.    
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

108/2012. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
fenntartásában lévő Óvodát a továbbiakban is az önkormányzat működtesse, 
nem kívánja átadni a Szeretet és Gondoskodás Szolgáltató Központnak.  

 
        Határidő: 2012. szeptember 30. 
        Felelős: polgármester  
 
III. Napirend 
Idősek Klubja megszüntetése  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az Idősek Klubja 2012. június 30-án, mint önkormányzati intézmény megszűnt és 
átkerült a Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központhoz. 
Működni fog egy fél évig, mivel a Többcélú Társulás 2012. december 31-ével 
megszűnik és újra önkormányzati feladat lesz az intézmény fenntartása. A 
feladatellátás addig kötelező, míg a lakosságszám 3000 fő fölött van, ha csökken a 
népesség, akkor a költségtakarékossági szempontokat figyelembe véve újból dönteni 
kell az intézmény fenntartásáról. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Idősek Klubja megszűnését 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 az Idősek Klubja megszűnéséről szóló előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak a vagyonkezelésbe átadás-
átvételi jegyzőkönyvet. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Kistérség Idősek 
Klubja vagyonkezelésbe átadás-átvételi jegyzőkönyvről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

109/2012. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
vagyonkezelésbe átadás-átvételi jegyzőkönyvet megtárgyalta és elfogadta.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelésbe átadás-
átvételi jegyzőkönyv egyetértő záradékkal való ellátására.  
(1. melléklet) 

 
       Határidő: 2012. augusztus 29. 
       Felelős: intézményvezetők 
           címzetes főjegyző  
 
IV. Napirend 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat felvétele 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat 
felvételét. A hulladékszállítási szolgáltatási szerződést az ÉHG Zrt. a Bélapátfalvai 
Kistérség Többcélú Társulással kötötte, de mivel a társulás 2012. december 31-én 
megszűnik a törvény szerint, így nem lehet tudni, hogy a további szállítások hogyan 
fognak zajlani, lesz-e változás, az önkormányzatok külön fognak-e szerződést kötni.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat 
felvételéről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

110/2012. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
gazdálkodásához szükséges új 841382 területfejlesztési és területrendezési 
területi feladatokra – szakfeladat felvételét.  
Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 3.6 pontja kiegészül. Törvényi 
hivatkozás: 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet. 
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Határidő: 2012. szeptember 15. 
Felelős: Ferencz Péter polgármester  

 
V. Napirend 
Általános Iskola kazán- és gázmérő teljesítmény csökkentése    
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az előterjesztés szerinti egyszeri átalakítási költség kifizetésével közel 100 ezer Ft-ot 
még az idei évben meg lehet takarítani, a következő években a 650 ezer Ft 
folyamatosan kerül megtakarításra vagy az önkormányzatnak vagy az államnak. A 
gépész megbízás alapján elvégezte a munkát, döntenie kell a képviselő-testületnek, 
hogy az átalakítás a Bélkő Nonprofit Kft önerő alapjából megvalósuljon vagy sem.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Általános Iskola kazán- és gázmérő 
teljesítmény csökkentéséről szóló árajánlatot és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Általános Iskola kazán- és gázmérő teljesítmény 
csökkentéséről szóló árajánlatot és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak azzal a kiegészítéssel, hogy a megjegyzésben szereplő leszerelt 
füstcsővezeték helyének építészeti helyreállítását is tartalmazza az átalakítás 
költsége. A javaslat az iskola jövőbeni működtetésének figyelembe vételével 
változtatható. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi, hogy a megjegyzésben szereplő munka építészeti szempontból mit jelent? 
 
Csuhány Béla képviselő:  
A megjegyzésben szereplő munka nem nagymértékű, az árnak tartalmaznia kellene, 
de akár saját karbantartóval is el lehet végeztetni.   
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdés az, hogy az iskola fenntartásával együtt a működtetés is átkerül-e az 
államhoz, mert ha nem önkormányzati lesz, akkor az a költségvetésben 400 ezer Ft 
mínuszt jelent.  
   
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi, hogy az átalakítás mennyi időbe telik? 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Az átalakítás elvégezhető pár nap alatt, a szolgáltató miatt az ügyintézés 1-2 hétig 
elhúzódhat, mivel gázmérő cserét jelent.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Az iskola őszi szünetében nem lehetne elvégezni a munkálatokat? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi, hogy mikor lehet megtudni, hogy az iskola működtetése is állami feladat 
lesz-e? 



 9 

 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
A köznevelési törvény módosítása szerint szeptemberben kell nyilatkoznia az 
önkormányzatnak a jövedelemtermelő képességről, illetve hogy a működtetést tudja-
e vállalni, melyről októberben kell határozattal dönteni.   
 
Kary József alpolgármester:  
Véleménye szerint, ha a beruházással az üzemeltetési költség csökken, akkor 
javasolja annak elfogadását, mindegy hogy állami vagy önkormányzati feladat lesz. 
Az átalakítás valósuljon meg a Bélkő Nonprofit Kft. önerő alapjából.  
  
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy az iskola őszi szünetét figyelembe véve halassza el a képviselő-
testület a döntést a végrehajtási rendelet elfogadásáig.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal 
az előterjesztést levette a napirendről.  
 
 
VI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a temető parkoló, sétány kialakításának 
turisztikai pályázat benyújtására van lehetőség 2012. szeptember 30-ig. A 2000-ben 
elkészült tervek aktualizálása folyamatban van, ugyanis az akkori terv készítője a 
közelmúltban elhunyt és a tervet, mint szellemi terméket hozzájáruló nyilatkozatokkal 
együtt lehet átadni egy másik tervezőnek. Várhatóan 2012. szeptember 10-ig el fog 
készülni a terv korszerűsítési felülvizsgálata. A szakhatóságoktól is függ az 
engedélyek kiadása, de mindent megtesz annak érdekében, hogy a pályázat 
benyújtható legyen. A beruházás közel 100 millió Ft összegű, mely tartalmazza a 
parkoló, a sétány elkészítését, kertesítést, vizuáltechnikás tárlatvezetést az 
Apátságban, mozgatható, szétszerelhető színpadot a romkertben, világítás a 
temetőtől az Apátságig.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogy a pályázat milyen támogatottságú, önerő szükséges?  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázat 100 %-os támogatottságú az önkormányzatoknak. 
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
A pályázat tartalmazza az Apátság kültéri világítását? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen. 
 
Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy az Apátság belső világításának javítása is kerüljön bele a 
pályázatba, illetve az elektromos hálózat felújítására is szükség lenne. 
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Ferencz Péter polgármester:  
A pályázat nem tartalmazza a belső világítás korszerűsítését, mivel ahhoz a 
Műemlékvédelmi hatóság részletesebb engedélye is szükséges. 
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Illemhely kialakítására van lehetőség az Apátságnál, tartalmazza a pályázat? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Illemhely a temető melletti parkolónál kerül kialakításra, az Apátságnál a vízbázis 
miatt nincs lehetőség.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Elhangzott, hogy a terv 2000-ben készült, véleménye szerint sok idő telt el és nem 
lehet korszerűsíteni a tervet, csak új készítésére van lehetőség.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A 2000-ben készült terv csak 2008-ban lett engedélyeztetve, így van lehetőség a terv 
korszerűsítésére.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület könnyebben tudna dönteni, ha a tervet 
megismerhette volna. Véleménye szerint a Műemlékvédelmi hatósággal nehéz 
együtt dolgozni, nem biztos, hogy a határidőt lehet tartani.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Bízik benne, hogy a Műemlékvédelmi hatóság segítséget nyújt az önkormányzatnak. 
Véleménye szerint nem kellene hagyni, hogy az utak, útszakaszok, világítás 
elhanyagolt legyen, hiszen ez mindenki érdeke.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a terv tartalmazza-e a meddőhányó felszámolását, illetve rendezését? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázat a meddőhányó tájba illő rendezését tartalmazza. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
A pályázat tartalmazza-e a makadámút eredeti meghagyását, vagy egy új útba 
történő beépítését? Javasolja, hogy a régen épített út egy része eredeti állapotban 
maradjon. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A terv tartalmaz vízelvezetést, a meddőhányó rendezését, kertesítését a régi út térkő 
burkolattal történő ellátását. 
 
Csuhány Béla képviselő:  
Továbbra is javasolja, hogy a terv felülvizsgálatába kerüljön bele, hogy a régi 
makadámút egy részlete eredeti állapotban maradjon, pihenőpaddal ellátva. 
Véleménye szerint az eredeti fasort is figyelembe kell venni, valamint egy tó 
kialakítását a régi emlékek felelevenítésével. 
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Ferencz Péter polgármester: 
A pályázat a vízfelületek növelését nem támogatja.   
Véleménye szerint a makadámút egy részletének meghagyását, illetve a 
meddőhányó rendbetételét, környezetbarát megmunkálását tartalmazhatja. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásának 
lehetőségéről a fenti javaslatok szerint.   
  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

111/2012. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
ÉMOP-2.1.1/B-12. kódszámú „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztése” pályázaton a Bélapátfalvai Apátság turisztikai célú hasznosítása, 
és ahhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéssel pályázatot nyújt be. 

 
        Határidő: 2012. október 1. 
        Felelős: polgármester 
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogy a pályázati lehetőség hogy jutott az önkormányzat tudomására?  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeli a jegyző és az aljegyző.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Véleménye szerint az Idegenforgalmi Egyesülettől is elvárható lenne, hogy figyelje a 
turisztikai pályázati lehetőségeket.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A pályázati kiírás már várható volt, de problémát okozott a terv átadása 
felülvizsgálatra. Az iskola, illetve az óvoda saját maguknak figyelik a kiírásokat és 
jelzik a fenntartó felé a jó lehetőségeket. Folyamatban van, illetve kiírásra került a 
szociális városbelső kialakításáról szóló pályázati lehetőség, melyet a következő 
ülésen tárgyalni fog a képviselő-testület.  
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
A bélapátfalvai lakosok kérik, hogy a tó környéki ingatlanjaikra vonatkozóan 
kommunális adókedvezményt vehessenek igénybe.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az adótörvény szerint kell eljárni, de a következő testületi ülésen meg fogja tárgyalni 
a képviselő-testület.  
 
Bajzát Zsolt képviselő:  
Kérdezi, hogy a tekecsarnok tisztasági festésében az önkormányzat tud-e segítséget 
nyújtani a szezon kezdete előtt? 
 



 12 

Ferencz Péter polgármester:  
Tudomása szerint a teke szakosztály megszűnt.  
  
Bajzát Zsolt képviselő:  
Igen a teke szakosztály megszűnt, de a csarnokot egri csapatok használják, bérlik.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
Rendben, a tisztasági festés meg fog történni.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogy a cementgyári vasútállomáson váró kialakítására van-e lehetőség, 
történt-e intézkedés? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tudomása szerint az építésügyi csoport kapta meg a feladatot, hogy érdeklődjön a 
MÁV Zrt-nél, milyen lehetőségek vannak váró kialakítására, de nincs információja 
róla.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
A Bélkő Nonprofit Kft. önerő alapból lesz-e fűtéskorszerűsítés az iskolában a 
gázmérő cserén kívül, vagy meg kell várni a döntést, hogy a működtetést az állam, 
vagy az önkormányzat végzi? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Meg kell várni a végrehajtási rendelet elfogadását.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogy a bentlakások intézmény kitagolásával kapcsolatban van-e már 
információ? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testület döntése elektronikus úton lett megküldve a Heves Megyei 
Kormányhivatal kabinetfőnökének. Tudomása szerint az új értékbecslések 
készülnek, de írásbeli visszajelzés nem érkezett.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a régi „kacsamozdony” elhelyezésével kapcsolatban milyen 
intézkedések történtek? Területcsere megvalósult?  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tudomása szerint van telekalakítási ügy, az építésügyi csoport feladata, de nem 
tudja, hogy milyen intézkedések történtek. A következő ülésen meg fogja tárgyalni a 
képviselő-testület.  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 
illetékes vezetői pénteken érkeznek a Járási Hivatallal kapcsolatban személyi 
ügyekben történő egyeztetésre. Elmondja, hogy az építésügyi hatóság marad 
önkormányzati feladat.   
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági ügyet 
tárgyal. 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


