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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 11-
én 14.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva, IV. Béla u. 36. sz. alatti 
önkormányzati épület tanácskozó termében. 

 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet 
2. Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
3. Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
4. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

104/2013.(VII.11.) 
Versenyeztetési szabályzat megtárgyalása és elfogadása Bélapátfalva 
Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyon elidegenítésére és 
hasznosítására 

2013. július 11. 

105/2013.(VII.11.) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2013. július 11. 

106/2013.(VII.11.) Fűnyíró traktor vásárlása 2013. augusztus 31. 

107/2013.(VII.11.) 
Bélapátfalva 055., 069., 085. hrsz-ú, 11.398 m2 területű külterületek 
cseréjéről szóló 30/2010.(II.09.) sz. képviselő-testületi határozatának 
módosítása 

2013. augusztus 31. 

 
 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

10/2013.(VII.12.) Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet 

11/2013.(VII.12.) Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
Bélapátfalva, 2013. július 11. 
 
 
                     Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 11-

án 14.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva, IV. Béla u. 36. sz. alatti 
önkormányzati épület tanácskozó termében. 

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
     Kary József alpolgármester, Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány 

Béla és Vizy Pál testületi tagok 
 
Nem jelent meg: Csűrös Zoltán képviselő 
             
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Kormos Rita jegyzőkönyvvezető 
                                      
                                      
    
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait és 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. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet 
2. Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
3. Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
4. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
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I.Napirend 
 

Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet. 
Kéri Csuhány Béla bizottsági tagot, ismertesse az ülésen elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla bizottsági tag: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletet, illetve a versenyeztetési 
szabályzatot Bélapátfalva Város önkormányzata tulajdonában álló vagyon 
elidegenítésére és hasznosítására, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló rendeletről az előterjesztés és a rendelet tervezet 
szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
10/2013.(VII.12.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 
(1. melléklet). 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a versenyeztetési szabályzatról 
Bélapátfalva Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyon elidegenítésére és 
hasznosítására az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

104/2013.(VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a versenyeztetési szabályzatot Bélapátfalva Város 
Önkormányzata tulajdonában álló vagyon elidegenítésére és 
hasznosítására. (2. melléklet) 

Határidő: 2013. július 11. 
Felelős: Ferencz Péter 
 polgármester 
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II.Napirend 
 

Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Béla 
bizottsági tagot, ismertesse az ülésen elhangzottakat. 

Csuhány Béla bizottsági tag: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervét és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

105/2013.(VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. § (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az 
Alaptörvényben, valamint az Nvtv. 7. § (1) – (2) bekezdésében 
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából a melléklet szerint 
elfogadja az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervét. (3. melléklet) 

 
Határidő: 2013. július 11. 
Felelős: Ferencz Péter 
 polgármester 

 

III.Napirend 
 

Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet. 
Kéri Csuhány Béla bizottsági tagot, ismertesse az ülésen elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla bizottsági tag: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a közterületek 
használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közterületek használatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztés és a rendelet tervezet szerint. 



6 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
11/2013.(VII.12.) önkormányzati rendeletet a közterületek használatáról szóló 
14/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. (4. melléklet). 

 
IV.Napirend 

 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Csuhány Béla bizottsági tag: 
Korábbi ülésen elhangzott, hogy a fűnyíró traktor tovább nem használható, 
tönkrement. Bajzát Zsolt képviselő két fűnyíró traktorról hozott be árajánlatot, melyek 
közül a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az olcsóbb, Husqvarna típusú traktor 
megvásárlását javasolja, amelyhez talán a régi traktor tartozékait is fel lehetne 
használni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén javaslatot tett egy kisteherautó 
megvásárlására is, és Bajzát Zsolt képviselőt kéri, hogy következő képviselő-testületi 
ülésre hozzon be árajánlatot ehhez kapcsolódóan. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslata szerint a Husqvarna típusú fűnyíró traktor megvásárlásáról a 
tartozékokkal együtt, abban az esetben, ha a régi traktor tartozékai nem 
használhatóak fel. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

106/2013.(VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Husqvarna típusú fűnyíró traktor kerüljön az 
önkormányzat által megvásárlásra, és a szükséges tartozékok abban az 
esetben, ha a régi traktor tartozékai nem használhatóak fel. 

 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: Ferencz Péter 
 polgármester 
 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Korábban az önkormányzat pályázott a temető melletti legelő parkolóvá alakítására. 
A legelő Mikó Károly tulajdona, de az ő vadasparkjában bizonyos útszakaszok az 
önkormányzat tulajdonában vannak. Erre 2009-ben az önkormányzat területcseréről 
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döntött, de mivel az önkormányzat tulajdonában lévő terület nagyobb volt, mint a 
temető melletti legelő területe, az önkormányzat további területet kért. Később a 
földhivatal ebből kivett 2 útszakaszt, így kisebb lett volna az a terület, amelyet az 
önkormányzat adna, ezért Bélapátfalva 055., 069., 085. hrsz-ú 11.398 m2 területű 
külterületek cseréjéről szóló 30/2010.(III.09) sz. képviselő-testületi határozatát 
módosítani kell. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva 055., 069., 085. 
hrsz-ú 11.398 m2 területű külterületek cseréjéről szóló 30/2010.(III.09) sz. képviselő-
testületi határozatának módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

107/2013.(VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Bélapátfalva 055., 069., 085. hrsz-ú 11.398 m2 területű 
külterületek cseréjéről szóló 30/2010.(III.09) sz. képviselő-testületi 
határozatát a következőképpen módosítsa: 
Bélapátfalva Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Bélapátfalva, 055. 
hrsz-ú, 5.302 m2 területű szántó, 069. hrsz-ú 731 m2 területű gyep (legelő), 
valamint a 085. hrsz-ú 5.365 m2 területű szántó megnevezésű ingatlanokat 
elcseréli Mikó Károly Szilvásvárad, Park út 17. szám alatti lakos 
tulajdonában lévő 0189/5 hrsz-ú, 4.369 m2 területű gyep (legelő) 
ingatlannal, valamint a 022/6 hrsz-ú 1466/5868 tulajdoni hányad részű 
ingatlanból 7.029 m2 területű szántó ingatlannal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a 
szerződés megkötésére. 
 

Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: Ferencz Péter 
 polgármester 

 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
                     Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 


