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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én 

15.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház tanácskozó 
termében megtartott üléséről. 

 
 

 
N a p i r e n d 

 
 
 

1. Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedéves költségvetésének 

végrehajtása 
3. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. I.-III. negyedéves költségvetésének 

végrehajtása 
4. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I.-III. negyedéves költségvetésének 

végrehajtása 
5. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, valamint a Bélapátfalvai 

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetésének 
módosítása 

6. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, valamint a Bélapátfalvai 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2013. I.-III. negyedéves gazdálkodása 

7. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, és az általa fenntartott 
Intézmény 2014. évi költségvetési koncepciója 

8. Bélapátfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
9. Megállapodás módosítása a Heves Megyei Kormányhivatallal 
10. Megállapodás Vagyonkezelési és szakszolgálati feladat illetékességi területének 

változásáról 
11. Személyszállítási szolgáltatási szerződés a kötelező felvételt biztosító iskolába 

történő utazás biztosításáról 
12. ÉRV Zrt.-ben részesedés megszerzése 
13. Megállapodás az ÉRV Zrt.- vel 
14. Ingatlan használati szerződés 
15. Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete TIOP 3.4.1 A-

11/1 „Bélapátfalvai Fogyatékosok Otthona kiváltása” című pályázathoz ingatlan adás-
vétel módosítása 

16. Egyéb ügyek, indítványok 
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Bélapátfalva, 2013. november 14. 
 
  
                     Ferencz Péter  Fehér Lászlóné  
 polgármester  címzetes főjegyző 
 

 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

162/2013.(XI.14.) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedéves 
költségvetésének végrehajtása azonnal 

163/2013.(XI.14.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. I.-III. 
negyedéves költségvetésének végrehajtása azonnal 

164/2013.(XI.14.) Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I.-III. 
negyedéves költségvetésének végrehajtása azonnal 

165/2013.(XI.14.) 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, 
valamint a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató 
Központ 2013. évi költségvetésének módosítása 

azonnal 

166/2013.(XI.14.) 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, 
valamint a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató 
Központ 2013. I.-III. negyedéves gazdálkodása 

azonnal 

167/2013.(XI.14.) 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, és 
az általa fenntartott Intézmény 2014. évi költségvetési 
koncepciója 

azonnal 

168/2013.(XI.14.) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciója azonnal 

169/2013.(XI.14.) Megállapodás módosítása a Heves Megyei Kormányhivatallal 2013. december 31. 

170/2013.(XI.14.) Megállapodás Vagyonkezelési és szakszolgálati feladat 
illetékességi területének változásáról 2013. december 31. 

171/2013.(XI.14.) Személyszállítási szolgáltatási szerződés a kötelező felvételt 
biztosító iskolába történő utazás biztosításáról 2013. december 31. 

172/2013.(XI.14.) ÉRV. Zrt.-ben részesedés megszerzése 2013. december 31. 
173/2013.(XI.14.) ÉRV Zrt.- vel való megállapodás 2013. évi használati díjra 2013. december 31. 
174/2013.(XI.14.) Ingatlan használati szerződés 2013. december 31. 

175/2013.(XI.14.) 
Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 
Intézete TIOP 3.4.1 A-11/1 „Bélapátfalvai Fogyatékosok Otthona 
kiváltása” című pályázathoz ingatlan adás-vétel módosítása 

2013. december 31. 

176/2013.(XI.14.) Bélapátfalva Vörösmarty utca felszíni vízelvezetés kivitelezés 2014. szeptember 30. 

177/2013.(XI.14.) Csóka Julianna Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában való részvétel 2013. december 12. 

178/2013.(XI.14.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítás 2013. november 30. 

179/2013.(XI.14.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Díjpolitika elvi meghatározásai 2013. november 30. 

180/2013.(XI.14.) 
2013. évi költségvetésből a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület 
részére 100 ezer Ft támogatást nyújt a Bükkalja Hagyományőrző 
Zenei Egyesület 

2013. december 31. 

181/2013.(XI.14.) Önkormányzati Tűzoltóság részére 500 ezer Ft működési 
támogatást nyújt bérek és járulékai fedezetére 2013. december 31. 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

16/2013.(XI.21.) 2013.évi költségvetésről szóló 1/2013 (III.14.) önkormányzati rendelet módosítása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14.-én 

15.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház tanácskozó 
termében megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester 
 Kary József alpolgármester  
        Barta Péter, Csuhány Béla, Vizy Pál, Csűrös Zoltán testületi tagok. 

 
Nem jelentek meg: Bajzát Zsolt testületi tag 
 
Hivatalból jelen vannak: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
 Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető 
 Rózsáné Smid Krisztina pénzügyi előadó 
 Csákvári Ádám pénzügyi előadó 
 Kerekes Vanda pénzügyi előadó 
 Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott: Szaniszlóné Molnár Emese Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató 

Központvezető 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket, 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. 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedéves költségvetésének 

végrehajtása 
3. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. I.-III. negyedéves költségvetésének 

végrehajtása 
4. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I.-III. negyedéves költségvetésének 

végrehajtása 
5. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, valamint a Bélapátfalvai 

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetésének 
módosítása 

6. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, valamint a Bélapátfalvai 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2013. I.-III. negyedéves gazdálkodása 

7. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, és az általa fenntartott 
Intézmény 2014. évi költségvetési koncepciója 

8. Bélapátfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
9. Megállapodás módosítása a Heves Megyei Kormányhivatallal 
10. Megállapodás Vagyonkezelési és szakszolgálati feladat illetékességi területének 

változásáról 



5 

 

11. Személyszállítási szolgáltatási szerződés a kötelező felvételt biztosító iskolába 
történő utazás biztosításáról 

12. ÉRV Zrt.-ben részesedés megszerzése 
13. Megállapodás az ÉRV Zrt.- vel 
14. Ingatlan használati szerződés 
15. Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete TIOP 3.4.1 A-

11/1 „Bélapátfalvai Fogyatékosok Otthona kiváltása” című pályázathoz ingatlan adás-
vétel módosítása 

16. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
I.Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaival a napirendi pontot.  
Kérdezi az anyag készítőit és a testület tagjait kérdés, kiegészítés van-e.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a 2013.évi 
költségvetéséről szóló 1/2013 (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a tervezet szerint.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
16/2013.(XI.21.) önkormányzati rendeletet a 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013 (III.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. (1. melléklet) 
 
II.Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedéves költségvetésének 
végrehajtása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaival a napirendi pontot.  
Kérdezi az anyag készítőit és a testület tagjait kérdés, kiegészítés merült-e fel.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a  
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedéves költségvetésének 
végrehajtásáról az előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 

 
162/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedéves költségvetésének 
végrehajtását. 

 
                                                                                     Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
III.Napirend 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. I.-III. negyedéves költségvetésének 
végrehajtása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaival a napirendi pontot.  
Kérdezi az előterjesztőt és a testület tagjait kérdés, kiegészítés merült-e fel. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai 
Művelődési Ház és Könyvtár 2013. I.-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról az 
előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 

163/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. I.-III. negyedéves 
költségvetésének végrehajtását. 
 

                                                                                     Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
IV.Napirend 
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I.-III. negyedéves költségvetésének 
végrehajtása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaival a napirendi pontot.  
Kérdezi az anyag készítőit és a testület tagjait kérdés, kiegészítés merült-e fel. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I.-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról az 
előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 

164/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I.-III. negyedéves 
költségvetésének végrehajtását. 
 

                                                                                     Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
V.Napirend: 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, valamint a Bélapátfalvai 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetésének módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaival a napirendi pontot.  
Kérdezi az anyag készítőt és a testület tagjait kérdés, kiegészítés merült-e fel. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a Bélapátfalva 
és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, valamint a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és 
Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetésének módosításáról az előterjesztés 
szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 

165/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, valamint a 
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi 
költségvetésének módosítását. 

 
                                                                                     Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 



8 

 

VI.Napirend 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, valamint a Bélapátfalvai 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2013. I.-III. negyedéves gazdálkodása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaival a napirendi pontot.  
Kérdezi az anyag készítőt és a testület tagjait kérdés, kiegészítés merült-e fel. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a Bélapátfalva 
és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, valamint a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és 
Szociális Szolgáltató Központ 2013. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról az előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 

 
166/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, valamint a 
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2013. I.-III. 
negyedéves gazdálkodását. 

 
                                                                                     Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Szaniszlóné Molnár Emese Bélapátfalvai 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetője megérkezett az ülésre. 
 
VII.Napirend 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, és az általa fenntartott 
Intézmény 2014. évi költségvetési koncepciója 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaival a napirendi pontot.  
Kérdezi az anyag készítőit és a testület tagjait kérdés, kiegészítés merült-e fel. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnök: 
Bizottságunk úgyszintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot, nincs 
kiegészítés. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, és az általa fenntartott Intézmény 
2014. évi költségvetési koncepciójáról az előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 

 
167/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás, és az általa 
fenntartott Intézmény 2014. évi költségvetési koncepcióját. 

                                                                                      
                                              Határidő: azonnal 

        Felelős: polgármester 
 
VIII.Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaival a napirendi pontot.  
Kérdezi az anyag készítőit és a testület tagjait kérdés, kiegészítés merült-e fel. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Nincs kiegészítés, bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnök: 
Bizottságunk úgyszintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot, nincs 
kiegészítés. 
 
Csuhány Béla Képviselő: 
A temetővel kapcsolatosan szeretne érdeklődni? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Apát úr úgy látja jónak, ha megtartja a temetőt egyházi temetőnek. Beosztás, illetve csere 
történt, mivel egy kolléga elköltözött, így olyan, mint temető gondnok nincs, minket nem terhel 
temető gondnoki bér. 
 
Vizy Pál Képviselő: 
A temetővel kapcsolatosan egyéb kiadás is merült fel, mint például a szemétszállítás. Nem látja 
megnyugtatóan, hogy ez fog működni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A hulladékszállítás egyelőre a mi feladatunk, díjról egyeztetni kell az egyházzal. Azt gondolom, 
a hulladékkomposztálással takaríthatunk meg szemétszállítási díjat. Hogyan osztódjanak a 
temető költségei a későbbiekben további tárgyalásra lesz szükség. 
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Vizy Pál Képviselő: 
Idegenforgalmi adóval kapcsolatosan a probléma az ellenőrzésnél mutatkozik, sok a fiktív 
szállásadó. Javasolja Szilvásvárad mintájára és közösen jobban ellenőrizhető lenne. Szeretne 
kérni 30-40%os támogatási összegemelést az Idegenforgalmi Egyesület részére. Tervezett 
bevételeknél hiányolja 2014 évre vonatkozóan fejlesztési javaslatokat. Mit szeretnénk Orvosi 
ügyelet kérdésével kapcsolatosan? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Fejlesztésekről konkrétan nem írtunk, mivel az előző üléseinken volt döntés a Tó környéki 
fejlesztésekről, melyet szakmérnököknek átadtuk tervezésre. 
 
Barta Péter Képviselő: 
Önkormányzatnak is van fejleszteni valója, ügyeletet be tudnánk venni a koncepcióba. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Azt gondolom az útjaink jelentős része a régi 1990-es években épültek, fenntartásukról, 
karbantartásukról időben gondoskodni kell. Javasolja a Bajcsy-Zsilinszky, Bocskai, József Attila, 
Rózsa Ferenc utcák javítását. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerve a 2013-as számokat ennek a dupláját jelenítsük meg a koncepcióba, Vizy Pál 
képviselő úr részéről az Idegenforgalmi Egyesület igényelt támogatását helyezzük bele a 
koncepcióba, valamint a fejlesztésekre vonatkozó pályázatokat (Tó környéki fejlesztési 
pályázat, Gesztenyés kiállító ház szigetelése, Parókia alatti park, Apátság, Utak felújítása).  
 
Kary József alpolgármester: 
Javasolja az önkormányzati költségvetés 5 vagy 7%-ának tartalékba helyezését, saját tartalékot 
képezve. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak Bélapátfalva 
Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról az előterjesztés szerint és az 
elhangzott kiegészítésekről. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 

168/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési 
koncepciót tájékoztatásul és a további tervező munka alapjául elfogadta az alábbi 
kiegészítésekkel: 
- Idegenforgalmi Egyesület igényelt támogatása, 
- Fejlesztési pályázatok Tó környéki, Gesztenyés kiállító ház szigetelése, 

Parókia alatti park, Apátság, utak felújítása. 
 

                                                                                     Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
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IX.Napirend 
Megállapodás módosítása a Heves Megyei Kormányhivatallal 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaival a napirendi pontot, 
kérdezi a testület tagjait kérdés, javaslat merült-e fel. 
   
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Nincs kiegészítés, bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a megállapodás 
módosításáról az előterjesztés szerint a Heves Megyei Kormányhivatallal. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 

 
169/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

              
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
megállapodás módosítását a Heves Megyei Kormányhivatallal. (2. melléklet) 
 

                                                                                     Határidő: 2013. december 31. 
        Felelős: polgármester 
 
X.Napirend 
Megállapodás Vagyonkezelési és szakszolgálati feladat illetékességi területének 
változásáról 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaival a napirendi pontot, 
kérdezi a testület tagjait kérdés, javaslat merült-e fel. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Pedagógiai szakszolgálatról van szó, eszközök, ingóságok kapcsoljuk hozzá a melléklet szerint 
és ezzel a kiegészítéssel elfogadásra javasolja a napirendi pontot. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a megállapodás 
Vagyonkezelési és szakszolgálati feladat illetékességi területének változásáról az előterjesztés 
szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
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170/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
megállapodás Vagyonkezelési és szakszolgálati feladat illetékességi területének 
változásáról. (3. melléklet) 

                                                                                      
                                                                 Határidő: 2013. december 31. 

        Felelős: polgármester 
 
XI.Napirend 
Személyszállítási szolgáltatási szerződés a kötelező felvételt biztosító iskolába történő 
utazás biztosítására 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaival a napirendi pontot, 
kérdezi a testület tagjait esetlegesen kérdés, javaslat merült e fel. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Nincs kiegészítés, bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Átalánydíjat kapunk-e arra az időszakra, amikor az iskolába szünet van? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Menetlevél alapján számolunk el. Kérelmezik a buszt, sportolókkal kapcsolatosan, illetve iskolai 
sportnál, külön számla alapján történik az elszámolás. 
Kéri Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a 
személyszállítási szolgáltatási szerződés a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás 
biztosításáról az előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 

 
171/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
személyszállítási szolgáltatási szerződés a kötelező felvételt biztosító iskolába 
történő utazás biztosítását. (4. melléklet) 

                                                                                      
Határidő: 2013. december 31. 

        Felelős: polgármester 
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XII.Napirend 
ÉRV Zrt.-ben részesedés megszerzése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő testület tagjaival a napirendi pontot, majd tájékoztatja a képviselőket, hogy 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és kiegészítés kérése céljából lekerült 
napirendről, nem foglaltak benne állást.  
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi mi volt a konkrét ok, hogy levették a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság napirendjéről? 
Azt gondolom nem jártunk eléggé utána, ezért vette le a Bizottság a napirendről. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kiegészítéseket kért a bizottság hozzá, mert nem ismerjük a mellékleteket, nem kaptuk meg 
hozzá az alapszabályát. Nem tudjuk mit jelent az „ A ” típusú részvény, mire jogosít fel, milyen 
kötelezettségeket ró ránk, milyen előnyöket jelent. Nem tudjuk, hogy a rezsicsökkentéssel 
keletkezik-e mínusz, és talán így akarnak plusz bevételhez jutni. A másik része viszont az 
inverz oldal, hogy valószínűsíthető 2014-től viszont a tulajdonosok részesülhetnek 
kedvezményben. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait egyetértenek-e a plusz információk beszerzésével és a 
későbbiekben történő megtárgyalással, majd kéri, szavazzanak. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 

172/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. és az Önkormányzat közötti adásvételi szerződés 
tervezetét, az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben való 
részesedés megszerzéséről. A Képviselő-testület a szerződés-tervezetet kellő 
információk hiányában elfogadni nem tudja. Felhatalmazza Ferencz Péter 
polgármestert, hogy az ÉRV ZRt. Alapszabályát írásban kérje meg és az alábbi 
kérdésekre kérjen a cégtől választ: 

1. Mit jelent az „A” típusú részvény? 
2. Milyen jogokkal, ill. kötelezettségekkel jár, ha a cégben tulajdonos lesz az 

Önkormányzat? 
3. Jelenleg milyen a tulajdonosi köre az ÉRV ZRt-nek? 
4. Meddig lehet részvényt vásárolni? 

A Képviselő-testület a válaszok ismeretében következő ülésén újra tárgyalja az 
adásvételi szerződést. 

           Határidő: 2013. december 31. 

 Felelős: Ferencz Péter polgármester 
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XIII. Napirend 
Megállapodás az ÉRV Zrt.-vel 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-
testület tagjait a napirendi pontról. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett megállapodás tervezet arról szól, 
hogy a 2013-as használati díjat, amit az önkormányzat fejlesztésre fordíthat, mire használjuk. 
Korábban döntés született arról, hogy van benne, iszap elősűrítő kialakítása, csigaszivattyú 
berendezés, technológiai fejlesztés. Annyi kiegészítés van még Ferencz Péter polgármester 
részéről ehhez a ponthoz, hogy a két darab Bajcsy-Zsilinszky úti ingatlanon ivóvíz bekötést 
tegyünk bele ebbe a felhasználási tervbe, akár valamelyiknek a terhére is. Mindenképpen 
támogatni tudta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a megállapodás 
tervezetről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 

 
173/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
2013. évi használati díj felhasználásáról szóló megállapodást az ÉRV 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel. (5. melléklet) 

 
Határidő: 2013.december 31. 

        Felelős: polgármester 
 
XIV.Napirend 
Ingatlan használati szerződés 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja, hogy kerüljön bele a szerződésbe 
határidő maximum 5 év, mezőgazdasági program keretében bodzatermesztésre kérik a 
területet. Helyrajzi szám elírás történt, amit javítani kell, 1024/1 hrsz helyett a 1022 hrsz a 
helyes. Javasolja, építsük bele a megállapodásba, hogy nem az egész terület m2 hanem 
mínusz a le aszfaltozott rész, mint modellezőpálya, amit az önkormányzat más célra 
hasznosítana.   
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja, ezen módosításokat. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő testület tagjait szavazzanak az Örökség alapítvány részére a Bélapátfalva 
1022 hrsz-ú terület használatba adásáról. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 

 
174/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő testülete támogatja a Göcsej-
Hegyhát LEADER Egyesület és az Örökség Alapítvány által „Észak-Nyugati 
Átjáró” együttműködés a helyi termék fejlesztésben címmel pályázat benyújtását. 
A képviselő testület a projekt kezdetétől annak lezárását követő fenntartási 
időszakára biztosítja a Bélapátfalva 1022 hrsz.-ú területet az Örökség Alapítvány 
részére a projekt megvalósítása érdekében. A képviselő testület felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

 
Határidő: 2013. december 31. 

        Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                                   polgármester 
 
XV.Napirend 
Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete TIOP 3.4.1 A-11/1 
„Bélapátfalvai Fogyatékosok Otthona kiváltása” című pályázathoz ingatlan adás-vétel 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri Csűrös Zoltánt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elnökét tájékoztassa a képviselő testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök: 
Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő testületnek a „Bélapátfalvai 
Fogyatékosok Otthona kiváltása” című projekt támogatásáról szóló képviselő-testületi határozat 
módosítását, hogy a Bajcsy Zsilinszky úti ingatlanokat 

- Ingatlan összevonással, 340 Ft/m2 könyv szerinti értéken értékesítse 
- a pályázat lakókörnyezet érzékenyítésére vonatkozó előírásainak maradéktalan 

betartása mellett 
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, minden esetben össze kell vonni? Javasolja, adjuk el az ingatlanokat, és majd ők 
összevonatják maguknak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Mindenképpen össze kell vonni. Jelenleg az 1001/24 hrsz-ú, volt Mészüzem területét is meg 
kell osztani, új helyrajzi számok lesznek, földmérő készíti most a megosztást. Az adás-vételt 
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526 Ft/m2 áron támogatja a bizottság. Kéri a Képviselő testületi tagokat szavazzanak az 
ingatlanok adás-vételéről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 

 
175/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltség 
kérelmére a „Bélapátfalvai Fogyatékosok Otthona kiváltása” című projekt 
támogatására a Bélapátfalva, Bajcsy Zs. u. 380., 381. hrsz.-ú ingatlanok 
összevonását követően értékesítse 340 Ft/m2 könyvszerinti értéken, a pályázat 
lakókörnyezet érzékenyítésére vonatkozó előírásainak maradéktalan betartása 
mellett, és más a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanon nem kívánják a 
projektet megvalósítani.  

A bélapátfalvai 1001/24 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan könyv szerinti 
értéke 526 Ft/m2. 

Határidő: 2013. december 31. 
        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
 Megállapítja, hogy Vizy Pál képviselő úr távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 5 fő, 
a Képviselő testület határozatképes. 
 
XVI.Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Vörösmarty utcában a járda alá vízelvezetőket építünk, portánként 4-5 kivezetés van most. 
Javasolja rácsos folyókával vagy portánként egy csővel való megoldását. Határidő módosítás 
2014. szeptember 30. kéri elfogadni.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
Véleménye szerint 2 kivezető csővel meg lehet oldani a vízelvezetést, a napokban járt arra, és 
úgy gondolja, hogy takarékosság szempontjából egy csővel is meg lehet oldani, az udvari vizet 
a lakók így oldják meg. Javasolja a Vörösmarty – Bocskai utca kereszteződésénél az áteresz 
rendezését, illetve a Liszt Ferenc – Bocskai utca közötti útkarbantartást elvégezni útpadkát 
rendezni.  
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő testület tagjait szavazzanak az elhangzott három kiegészítésről (2 kivezetés, 
útpadka, áteresz rendezése).   
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Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 

 
176/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, 
a Bélapátfalva Vörösmarty utca felszíni vízelvezetés kivitelezés módosítását, 
hogy a telkekről kifolyó csapadékvíz kivezetésére ingatlanonként 1, indokolt 
esetben 2 beépített cső vagy rácsos folyóka készüljön el, és a befejezési 
határidő 2014. szeptember 30. A Vörösmarty u. - Bocskai u. árokkapcsolat 
felülvizsgálata, a meglévő áteresz kitisztítása, üzembe helyezése. A 
Vörösmarty u. Liszt Ferenc u. – Bocskai u. közötti szakasz útpadkát rendezni 
kell.  

 
Határidő: 2014. szeptember 30. 

        Felelős: polgármester 
Ferencz Péter polgármester: 
Felkéri Fehér Lászlóné címzetes főjegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselő testület 
tagjait a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvétel igényéről. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő testület tagjait az előterjesztésről, hogy Csóka Julianna bélapátfalvai 
lakos nyolcadik osztályos tanuló Bélapátfalva Város képviseletében részt venne a programban 
2014/2015. tanévtől kezdődően. Korábban a programban résztvevők, öt éven keresztül 
tanévenként 10 hónapra havi 5000 Ft ösztöndíjban részesültek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő testület tagjait szavazzanak ez előterjesztésről. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 

177/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és vállalja, 
hogy Csóka Julianna 3346 Bélapátfalva, Vasút út 6. szám alatti lakos nyolcadik 
osztályos tanuló Bélapátfalva város képviseletében részt vegyen a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Az 
önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való 
részvétel idejére, a 2014/2015. tanévtől kezdődően öt éven keresztül, 
tanévenként 10 hónapra havi 5000 Ft ösztöndíjban részesíti. Az ösztöndíj 
felülvizsgálatára minden év október 30-ig sor kerül, a tanuló pedig köteles 
bejelenteni, ha nem folytatja tanulmányait. 

 
Határidő: 2013. december 12. 

        Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő testület tagjait a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. Mindenkori 
közszolgáltatót maga az önkormányzat válassza a neki legmegfelelőbb áron. Maximalizálva van 
a lakossági hulladékszállítási díj, amit a közszolgáltató kérhet a lakosságtól, Bélapátfalva 
esetében rögzített fix árat kérhet 289Ft + áfa/kuka. A képviselő testület nem fogadta el a Sajó-
Bódva Társulás Társulási megállapodás módosítását és a díjpolitikát, mivel az 
önköltségszámítás szerint a költség 7148 Ft + áfa/lakos díj 1 évre. Mindig a lakosság, illetve 
önkormányzatnak megfelelő legjobb árajánlatot kell elfogadni, Bélapátfalva nem támogatja azt, 
hogy a Társulás válassza ki a közszolgáltatót, illetve jelenleg érvényes szerződése van más 
szolgáltatóval.  
 
Kary József alpolgármester: 
Lakosság szempontjából kell nézni a megoldást, ez a cég önálló üzletpolitikát folytat, uniós 
forrás igénybevételével vállalja a rekultivációt véghezvinni. 
 
Csuhány Béla Képviselő: 
Úgy gondolom, van érdekeltségünk a rekultivációnál, maradjunk benne a társulásba és 
javaslom, nézzünk meg még más szolgáltatót. Mi volt az eredeti pályázati határidő? Most miért 
nem dolgoznak? 
 
Kary József alpolgármester: 
Polgármestert kérdezi, hogy mi történik akkor, ha úgy gondolkozunk, ebben a formában a 
képviselő testület nem fogadja el? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Társulási megállapodás 8. ponttal nem értünk egyet, ragaszkodunk ahhoz, hogy szerződések 
lejártával válasszon saját közszolgáltatót az önkormányzat. Egyszerre két közszolgáltatója nem 
lehet egy településnek, és az ebből adódó plusz terheket nem vállaljuk.  
 
Barta Péter Képviselő: 
Két hónapon belül, ha kizárnak, mit tudunk tenni? Kellene ügyvédi vagy jogi segítség, hogy ne 
zárjanak ki a társulásból addig, míg a szeméttelepünk rekultivációja nem készül el. Támogatja 
Ferencz Péter polgármester javaslatát, és ameddig lehet, tartsuk meg a társulási tagságot. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Társulási megállapodást és a díjpolitikát így nem tudjuk elfogadni. 
Kéri a képviselő testületi tagokat szavazzanak a Társulási Megállapodás módosításáról és a 
díjpolitikáról az elhangzottak szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatokat: 

 
178/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás módosítását, mely megállapodás 8. pontját a Képviselő-testület 
nem fogadja el. Ehelyett javasolja a 8. pont módosítását úgy, hogy azon a 
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településeken, ahol jelenleg is társuláson kívüli közszolgáltató működik a 
települési önkormányzat Képviselő-testülete megtartja, illetve saját maga 
választja a közszolgáltatót. A változtatás nélkül a Képviselő-testület, a társulási 
megállapodást nem támogatja. 
Indokok: 

- jelenleg Bélapátfalva tekintetében, a településnek társuláson kívüli 
közszolgáltatóval érvényes szerződése van, amelyre vonatkozólag a 
hulladék törvény egyértelműen fogalmaz, a település egy időpontban-
időszakban nem választhat két közszolgáltatót 

- felveti a hűtlen vagyonkezelés lehetőségét, illetve gyanúját, ha egy 
jelenlegi olcsóbb szerződést egy drágábbra cserél az önkormányzat 

- a Képviselő-testület tagjainak büntetőjogi felelősségét firtatja az, hogy 
kötelezettséget vállal egy nem létező bevétel terhére. 

 
Határidő: 2013. november 30. 

        Felelős: polgármester 
 

179/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
előterjesztett díjpolitikáját, elfogadni nem tudja. Változtatásához a következő 
javaslatot teszi: 

- a lakosság számára a közszolgáltató biztosítsa a törvény által is garantált, 
60 literes edényzetet 

- nem értünk egyet a díjpolitikának azon részével, amely az egy lakosra jutó 
önköltség és a lakosságtól beszedett díj közötti különbözetet az 
önkormányzatra terheli 

- a be nem szedett lakossági díjak átterhelésével az önkormányzat nem ért 
egyet 

- az üres porták utáni befizetést a Képviselő-testület támogatni nem tudja 
- a januári előleget a Képviselő-testület nem támogatja, mert a településen 

más közszolgáltató szállít 
- mindezeken kívül a Képviselő-testület megfontolásra ajánlja, hogy azon 

településeken ahol bentlakásos intézmények működnek, azok lakóira 
jutó fajlagos költséget ne kérje az önkormányzattól a társulás, hiszen az 
intézménnyel külön megállapodik az onnan elszállított hulladék díjáról. 
Ha a közület is kifizeti a hulladékszállítási díjat és az önkormányzat is 
kifizeti a közületre jutó fajlagos költséget a szolgáltató cég kétszer fogja 
megkapni a közszolgáltatási díjat. 

 
Határidő: 2013. november 30. 

        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő testület tagjait, hogy a Polgárőrség részére nem került kifizetésre 100 
E Ft támogatás. A civil szervezetek részére meg lettek szavazva év elején a támogatási  
összegek, a könnyűzenei egyesület nem használta fel és szeretné fedezetként felajánlani, az 
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elmaradt pénzösszeget a Polgárőrség részére kifizetni. Kéri a képviselő testületi tagokat 
szavazzanak, a Polgárőrség 100 E Ft-os támogatásáról. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 

180/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a 2013. évi költségvetésből a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület 
részére 100 ezer Ft támogatást nyújt a Bükkalja Hagyományőrző Zenei 
Egyesületnek megítélt, de fel nem használt támogatási összeg terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés 
aláírására. 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester: 
Tűzoltóságnál folyamatos ellenőrzések vannak az Országos katasztrófa védelem részéről, 
hetente kétszer. Felkészültséget, fizikai állapotukat ellenőrzik. Eszközállományban hiányosság 
van, Wetter párna elavult (gumiszőnyeg) 478 E Ft + áfa. 2011-2012. évben az önkormányzat 
kiegészítette 2-3 M Ft-al. Tartósan béreljük ezeket a tárgyi eszközöket. A havi támogatási 
összeg 70%-át bérköltségre – 30%-át dologi (nem tárgyi) eszközre fordíthatjuk. 500 E Ft-ot 
csoportosítsunk át működési kiadásokra. 
Kéri a képviselő testületi tagokat szavazzanak Bélapátfalvai Önkormányzat Tűzoltóság 500 E Ft 
támogatásáról. 
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 

181/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy az Önkormányzati Tűzoltóság részére 500 ezer Ft működési 
támogatást nyújt bérek és járulékai fedezetére.  
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a Támogatási szerződés 
aláírására. 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: polgármester 

 
Csuhány Béla képviselő: 
Korábban volt szó róla, hogy a Bélapátfalva Gyár út 5. szám alatt lévő ingatlan tetejével 
kezdünk-e valamit? Rákóczi utcában bontási épülettel kapcsolatosan érdeklődik, hol tart az 
ügy? Javasolja, záros határidőt kellene kiszabni. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Árajánlat van, vállalkozót keresünk és aktualizáljuk. A Rákóczi utcában lévő ingatlannal 
kapcsolatban póthagyatéki tárgyalásra van szükség. A bontási engedélyezési eljárás az Egri 
Járási Kormányhivatal feladata lesz. Tárgyalások folynak az ügyben, hogy egyáltalán a portára 
be lehessen jutni. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Javasolja a szemétszállítási díjról és a magánszemélyek kommunális adójáról egy rövid, 
egyszerű tájékoztatást kiküldeni a lakosság részére.  Aki egész éves kommunális adó díjat 
befizették, hogyan lesznek kompenzálva? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Hulladékszállításról szükséges lenne a lakosság részére egy egyszerű szórólapos tájékoztató. 
A hulladékszállításra és a kommunális adó mértékére vonatkozóan még november 30-ig 
dönteni szükséges. 
 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné 
 polgármester címzetes főjegyző 


