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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31.-én 14.00 

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

 
 

N a p i r e n d 
 

 
1. Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2013. éves beszámolója 
2. Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2013. év üzleti tervének beszámolója, 

illetve a 2014. üzleti év terv adatai 
3. Beszámoló a Bélapátfalvai Művelődéi Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről 
4. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkaterve 
5. Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
6. Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet elfogadása 
7. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása 
8. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása 
9. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld 

Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási terve 
10. Tájház kialakítása Bélapátfalván 
11. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

21/2014.(III.31.) Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2013. éves 
beszámolója 2014. május 31. 

22/2014.(III.31.) Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2013. év üzleti 
tervének beszámolója, illetve a 2014. üzleti év terv adatai 2014. április 8. 

23/2014.(III.31.) 2014. üzleti év terv adatainak újra tárgyalása 2014. április 30. 

24/2014.(III.31.) Beszámoló a Bélapátfalvai Művelődéi Ház és Könyvtár 2013. évi 
tevékenységéről azonnal 

25/2014.(III.31.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi 
munkatervének kiegészítéseiről 2014. december 31. 

26/2014.(III.31.) Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkaterve 2014. december 31. 
27/2014.(III.31.) Molnár Lászlóné Bíráló bizottsági tagként való megválasztása azonnal 
28/2014.(III.31.) Csűrös Zoltán Bíráló bizottsági tagként való megválasztása azonnal 
29/2014.(III.31.) Csuhány Béla Bíráló bizottsági tagként való megválasztása azonnal 

30/2014.(III.31.) Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 
Társulási Megállapodás módosítása 2014. június 30. 

31/2014.(III.31.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

Társulási Tanács 
soron következő ülése 

32/2014.(III.31.) 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. hulladékgazdálkodási terve 

azonnal 
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Bélapátfalva, 2014. március 31. 
 
  
                      
 
 
 
 
                      Ferencz Péter                                                   Fehér Lászlóné  
 polgármester  címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33/2014.(III.31.) Tájház kialakítása Bélapátfalván 2014. március 31. 
34/2014.(III.31.) Bélapátfalvai Tanuszoda létesítése azonnal 
35/2014.(III.31.) Tanuszoda Önerő biztosítása azonnal 

36/2014.(III.31.) Bélapátfalva Város Önkormányzat „Stratégiai ellenőrzési 
tervének” 2014. évi módosítása 2014. március 31. 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

5/2014.(IV.10.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 
6/2014.(IV.10.) Önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
7/2014.(IV.10.) Önkormányzati rendelet a civil szervezetek támogatásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31.-én 14.00 

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, Csűrös Zoltán és Vizy Pál testületi tagok. 
 

Nem jelent meg: Bajzát Zsolt testületi tag. 
 
Meghívott:    Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
Hivatalból jelen vannak: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző megbízásából 
 Dudásné Dr. Géczi Erika aljegyző 
 Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató 
 Kovács Ervinné KHT ügyvezető igazgató 
 Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
 
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.  
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2013. éves beszámolója 
2. Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2013. év üzleti tervének 

beszámolója, illetve a 2014. üzleti év terv adatai 
3. Beszámoló a Bélapátfalvai Művelődéi Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről 
4. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkaterve 
5. Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
6. Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet elfogadása 
7. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása 
8. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása 
9. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld 

Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási terve 
10. Tájház kialakítása Bélapátfalván 
11. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 igen 
szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2013. éves beszámolója 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja, a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri Csűrös Zoltán elnököt 
ismertesse a bizottság döntését. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e észrevétel, javaslat. Kéri, a Képviselő-testület 
tagjait, szavazzanak a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2013. éves 
beszámolójáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

21/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2013. éves beszámolóját. 
 

Határidő: 2014. május 31. 
                                                                                          Felelős: polgármester 

 
II. Napirend 
Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 2013. év üzleti tervének beszámolója, 
illetve a 2014. üzleti év terv adatai 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan, elmondja, hogy a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri, Csűrös Zoltán elnököt 
tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a bizottság döntéséről. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, és a 
beszámolóban a függőben lévő tételek is szerepelnek. Javasolja, hogy ne kerüljön bele a 
beszámolóba a 115 MFt ingatlan értékesítés, és 04.15.-én térjünk rá vissza. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a nagycsarnok értékesítésről van szó, és a szerződés felbontódott a 
fizetési határidő be nem tartása végett. De a Ruximp Trade Kft. kéri a szerződést újra 
megköttetni, és az egész összegre adjunk fizetési haladékot. Az előző szerződés úgy 
nézett ki, hogy 90 MFt 30 napos határidőre, és 25 MFt 24 hónapos határidőre.  
A polgári törvénykönyv módosult ennek tudatában javasolta a német tulajdonosnak, hogy 
a teljes összegre 180 napos 6 havi részletre a 115 MFt, vagy 60 MFt plusz 50 MFt, az első 
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50 MFt 90 napra, de azt egy összegben kérjük kifizetni, és a maradék 60 MFt 3 egyenlő 
részletbe a 180.-dik nap végéig.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Pénzügyi bizottsági ülésen arról döntöttünk, hogy 6. hó 30.-ig hosszabbítsuk meg az előző 
szerződést, a többi rész változatlanul menjen tovább. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A pénzügyi bizottság döntését nem lehet módosítani. Nem a 90 MFt-ra hanem a 60 MFt-ra 
van a 3 hónap, viszont a 180.-dik napig a teljes összeget ki kell fizetni, nincs 24 hónap, a 
180 nap április 1.-től indul. A kérés az volt havi egyenlő részéletekbe, a szerződés 
megkötésétől számítva. Kiegészíthetjük azzal, hogy ha az adott hónapban a megadott 
határidőre nem fizet, akkor a szerződés hatályát veszti, az ingatlan nincs fenntartva a 
továbbiakban, és a szerződés átalakul bérleti szerződéssé, ahol a KHT által 
meghatározott bérleti díjakat fogjuk kiszámlázni. A szerződést május 1.-től léptetjük 
hatályba, és onnan akkor május végén kell az első részletet fizetnie.  
Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélkő Nonprofit Kft. és Ruximp Tarde Kft. a 
Bélapátfalva 1017/34 hrsz-ú ipartelep megnevezésű ingatlanra adásvételi szerződés 
módosításra kerüljön az elhangzott feltételekkel. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

 
22/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Bélkő Nonprofit Kft. és Ruximp Tarde Kft. a Bélapátfalva 1017/34 hrsz-ú ipartelep 
megnevezésű ingatlanra adásvételi szerződés megkötésre kerüljön azzal a 
kiegészítéssel, hogy: 

- 180 naptól hosszabb futamidőt nem tudunk biztosítani az új Ptk. alapján, 
- a szerződés Május 1.-től lép hatályba, 
- 6 havi egyenlő részletben 5*20 MFt, és 1*15 MFt az eladási ár, 
- amennyiben az adott hónapban a megadott határidőre nem történik megfizetés 

akkor a szerződés hatályát veszti, és átalakul bérleti szerződéssé ahol a KHT 
által meghatározott bérleti díjakat fogjuk számlázni, 

- a szerződés mellékleteként vagy külön megállapodásban rögzíteni kell, hogy az 
új tulajdonos/bérlő milyen módon és milyen nagyságrendben köteles az ipari 
parkot érintő közös költségek viselésére (víz, gáz, világítás, őrzés-védelem, 
portaszolgálat). 

  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Kft. taggyűlésén a 
fentiek szerint szavazzon. 

 
                                                                           Határidő: 2014. április 8. 

                                                                       Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő testület tagjait szavazzanak a Bélkő Nonprofit Közhasznú Területfejlesztési Kft. 
2013. év üzleti tervének beszámolójáról, és hogy a 2014. évi üzleti terv adatait 04.15. után 
tárgyaljuk. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

 
23/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Bélkő Nonprofit Kft. 2013. év üzleti tervének beszámolóját és döntött arról, hogy a 
2014. évi üzleti terv adatait 04.15. után újra tárgyalja. 

 
                                                                       Határidő: 2014.04.30. 
                                                                       Felelős: polgármester 

 
 

III. Napirend 
Beszámoló a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, kérdezi van-e észrevétel, javaslat. 
Kéri Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy mivel a bizottság is 
tárgyalta a napirendet, ismertesse a Képviselő-testület tagjaival a bizottság álláspontját. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Szociális Bizottság megtárgyalta a napirendet, az lenne az álláspontja, hogy 
a civil szervezetek bevonásával, a program tervek hamarabb készüljenek el. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal az 
alábbi határozatot elfogadta: 
 

24/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót.  

 
                                                                 Határidő: azonnal 

                                                                       Felelős: polgármester 
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IV. Napirend 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkaterve 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, kéri Barta Péter Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottság elnökét, hogy mivel a bizottság is tárgyalta a napirendet, ismertesse a 
Képviselő-testület tagjaival a bizottság álláspontját. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a bizottság 1 kiegészítést fűzött a napirendhez. A Wonderland fesztivál tavaly 
nem került megrendezésre, idén lenne rá igény. A bizottság Június 28.-ára 700 EFt-tal meg 
szavazta. Bevétel körülbelül 500 EFt lenne. A nagyobb rendezvények programköltségének 
10%-át marketing tevékenységre kell fordítani. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy mivel a bizottság is 
tárgyalta a napirendet, ismertesse a Képviselő-testület tagjaival a bizottság álláspontját. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a marketing költségre a program költségének a 10%-ával a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság is egyetért, viszont a 700 EFt-ot soknak tartja, így javasolja a bizottság a 
korábban is megszavazott 100 EFt-t támogatást, ha létrejön a program, csak akkor, ugyan úgy, 
mint a motoros fesztiválra. Keressenek külsős támogatókat.  
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
2 évvel ezelőtt 500 EFt volt a bevétel, idén 700 EFt invesztáció kellene. Kérdezi, hogy a 
múzeumok éjszakájára a 600 EFt miért ennyi és mit takar ez az összeg? Nem tudja támogatni a 
munkatervet úgy, hogy 1,5 MFt-ot költünk magyar nóta estre, meg operettre, a fiatalok meg 
kimaradnak a rendezvényekből. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Elmondja személyes kérése lenne, hogy egy teljesen új marketing terv készüljön, egy teljesen 
új protokoll lista, a későbbi rendezvények segítségére, melyet bizottsági szinten tárgyaljanak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy 700 EFt-ot előfinanszírozni nem tudunk. A múzeumok éjszakája 600 EFt 
tartalmaz egy fényfestést a templom oldalfalán, arcfestést, valamint egy reneszánsz előadást a 
templomban. Javasolja, tervezzük a Wonderland fesztivált július 11-12.-re 500 EFt 
keretösszeggel. A marketing költség a nagy rendezvények 10%-a. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a Wonderland fesztivál Július 11-12.re 500 
EFt keretösszeggel kerüljön megrendezésre. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

25/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a Wonderland fesztivál július 11-12.-én kerüljön megrendezésre 500 EFt 
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keretösszeggel, mely 300 EFt bevételből és 200 EFt a városi rendezvények 
költségéből. Az 500 EFt feletti nagyobb rendezvények programköltségének 10%-át 
marketing tevékenységre kell fordítani. 

                                                                           Határidő: 2014. december 31. 
                                                              Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 
2014. évi munkatervéről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

26/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a 
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervét. 
 

Határidő: 2014. december 31. 
                                                                                  Felelős: Nagy Gyöngyvér 

                                                                                  igazgató 
 

V. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan, kérdezi van-e 
észrevétel javaslat. Kéri, szavazzanak a Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az 
5/2014.(IV.10.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról. (1. melléklet) 
 
 
VI. Napirend 
Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet elfogadása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kéri Csűrös Zoltán 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy mivel a bizottság is tárgyalta a napirendet, 
ismertesse a Képviselő-testület tagjaival a bizottság álláspontját. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy pályáztatni kell a civil szervezeteket, pénztömeget határoztunk meg. Bíráló 
bizottságot javasoltunk létrehozni azon tagokból, akik nem tagjai egyetlen civil szervezetnek 
sem, megvizsgálva az összeférhetetlenséget. 
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Dudásné Dr. Géczi Erika: 
Elmondja, hogy ha a Képviselő-testület elfogadja a bíráló bizottság létrehozását, akkor az 
SZMSZ-t is módosítani szükséges. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy 3 személy az, aki szóba jöhet, mint Bíráló bizottsági tag, név szerint Molnár 
Lászlóné, Csűrös Zoltán, és Csuhány Béla. Elmondja, hogy a tagokról külön kell szavazni.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet 
elfogadásáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
7/2014.(IV.10.) önkormányzati rendeletet a civil szervezetek támogatásáról. (2. melléklet) 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak Molnár Lászlóné Bíráló bizottsági tagságáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

27/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
Molnár Lászlóné nem képviselő Bíráló bizottsági tagságát. 
                                                                                                       
                                                                                                      Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak Csűrös Zoltán Bíráló bizottsági tagságáról. Csűrös 
Zoltán képviselő nem vesz részt a szavazásban. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 

28/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
Csűrös Zoltán önkormányzati képviselő Bíráló bizottsági tagságát. 

                                                                                                 
                                                                                                 Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak Csuhány Béla Bíráló bizottsági tagságáról. 
Csuhány Béla képviselő nem vesz részt a szavazásban. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 

 
29/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
Csuhány Béla önkormányzati képviselő Bíráló bizottsági tagságát. 

                                                                                                
                                                                                                Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bíráló bizottság létrehozásával módosításra 
kerülő önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
6/2014.(IV.10.) önkormányzati rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról. 
(3. melléklet) 
 
VII. Napirend 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatban. Kérdezi van-e 
észrevétel, javaslat. 
  
Dudásné Dr. Géczi Erika: 
Elmondja, hogy a Társulási megállapodás 3 pontja módosításra került.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és 
Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

 30/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és  Szociális Társulás Társulási 
Megállapodás módosítását az alábbiak szerint: 
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1. A Megállapodás bevezető részében és 4. a) pontjában a „Nagyvisnyó, 
Felszabadulás út 12.” szövegrész helyében a „Nagyvisnyó, Fő út 12.” szövegrész 
lép. 

 
2. A Megállapodás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2013. január 1.) 
 
Bélapátfalva                 3149 fő 
Bükkszentmárton           317 fő 
Mónosbél                       412 fő 
Nagyvisnyó                    971 fő 
Szilvásvárad                1685 fő” 
 

3. A Megállapodás 6. pontjának „A társulási tanács munkaszervezeti feladatait 
(döntések előkészítése, végrehajtásuk szervezése) a Bélapátfalvai Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el.” bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
….. 
„A Társulás és az Intézménye pénzügyi és gazdálkodási feladatainak 
munkamegosztását és felelősségvállalását jelen Megállapodás Melléklete szerint 
látják el 2014. január 1-jétől.” 
 
 

Melléklet 
 
A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és 
működő költségvetési szerv (a továbbiakban: Bélapátfalvai Hivatal), valamint a 
 
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Szilvásváradi Hivatal), 
 
és a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan 
működő költségvetési szerv (továbbiakban: Intézmény) 
 
a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás (a továbbiakban: 
Társulás) és az Intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatainak 
munkamegosztását és felelősségvállalását az alábbiak szerint látják el: 
 

1. A Társulás és az Intézmény pénzügyi igazgatási és gazdálkodási feladatait és 
ezzel együtt felelősségüket is megosztva vállalják és látják el. 
 

2. A Bélapátfalvai Hivatal gondoskodik 
a) a normatíva-igényléssel összefüggő adatok megadott határidőre 

történő rögzítéséről és továbbításáról a MÁK felé, 
b) a bankszámlakezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, 
c) a Társulás és az Intézmény pénzügyi szabályzatainak elkészítéséről a 

feladat- és felelősség-megosztásnak megfelelően. 
 

3. A Szilvásváradi Hivatal 
a) a főkönyvi könyvelés elvégzését felügyeli és koordinálja, 
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b) közreműködik a társulási tanács elé beterjesztésre kerülő pénzügyi 
tárgyú előterjesztések, beszámolók (koncepció, költségvetés, 
beszámolók, előirányzat módosítások) elkészítésében. 
 

4. Az Intézmény 
a) elvégzi a könyvvezetéssel és analitikus pénzügyi nyilvántartásokkal 

kapcsolatos kontírozási és adatrögzítési feladatokat, 
b) elkészíti a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatásokat (havi, 

negyedéves, féléves, éves jelentések, beszámolók), 
c) elkészíti az Intézmény és a Társulás éves költségvetését, 
d) gondoskodik a Társulás által jóváhagyott költségvetés K11 programban 

történő rögzítéséről, 
e) gondoskodik az Intézmény házipénztárának felelős vezetéséről és 

kezeléséről. 
 

5. Felek a pénzügyi tárgyú szabályzatokban a következők szerint rögzítik a 
kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési, 
pénztárellenőri feladatokat: 

a) A Társulás vonatkozásában: 
- kötelezettségvállaló: Társulás elnöke, 
- utalványozó: Társulás elnöke, 
- ellenjegyző, érvényesítő: Szilvásváradi Hivatal gazdasági 

vezetője. 
 

b) Az Intézmény vonatkozásában: 
- kötelezettségvállaló: Intézményvezető, 
- utalványozó: Intézményvezető 
- ellenjegyző, érvényesítő: Szilvásváradi Hivatal gazdasági 

vezetője. 
c) A pénztárellenőri feladatokat a Szilvásváradi Hivatal gazdasági 

vezetője látja el. 
 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
VIII. Napirend 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, hogy a 
Pénzügyi és Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet, kéri, a Bizottság elnökét ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy 3 határozati mintát kaptunk a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Társulástól. A 
bizottság álláspontja, hogy a 2. határozati mintát fogadjuk el, amit korábban már 
megfogalmaztunk. Egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosításáról és a pénzügyi bizottság javaslatáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

 31/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

- Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás elnöke valamint a Társulási Tanács felé a Társulási megállapodás 
jövőbeni módosítása céljából az alábbi módosítási, kiegészítési javaslatokat 
tegye meg azzal, hogy a társulási tanács soron következő ülésén ezen 
módosítási, kiegészítési javaslatok megtárgyalásra kerüljenek. 
 

Módosítási, kiegészítési javaslatok: 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának 7. pontját nem fogadja el. Ehelyett javasolja a 7. pont módosítását 
úgy, hogy azon a településeken ahol jelenleg is társuláson kívüli közszolgáltató 
működik a települési önkormányzat Képviselő-testülete saját maga választja a 
vonatkozó törvények alapján a közszolgáltatót. Ezzel a változással támogatja 
elfogadásra a Képviselő-testület, a társulási megállapodást.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

 Önkormányzati Társulás Tanács soron következő ülés 
 

 
IX. Napirend 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási terve 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, hogy a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri a bizottság elnökét tájékoztassa a  
Képviselő-testület tagjait a bizottság álláspontjáról. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja, 
kiegészítést nem tett hozzá a napirendhez, a Zöld Völgy névváltozáson kívül más változás nem 
volt. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervéről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

32/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „ZV Zöld Völgy 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv” című 
előterjesztést megtárgyalta, és a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási tervét elfogadta. 
 

                                                                                                Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

X. Napirend 
Tájház kialakítása Bélapátfalván 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, a napirendi ponttal kapcsolatban. Elmondja, hogy a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta a napirendet, kéri Csűrös Zoltánt a bizottság 
elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Gesztenyés kiállítóház szigetelése az egyetlen nyertes LEADER-es pályázat. 
A pályázatba be kell vonni alvállalkozókat, valamint a szigetelést szakmailag is meg kell 
vizsgáltatni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az a kérdés hangzott el, hogy miért ezektől a cégektől kértünk csak árajánlatot. A pályázatba le 
volt írva, hogy helyi cégeket kell hívni erre a feladatra. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e 
kiegészítés, javaslat. Kéri, szavazzanak a Tájház kialakítása Bélapátfalván tárgyú ajánlattételi 
felhívásról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

 33/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
„Tájház kialakítása Bélapátfalván” tárgyú ajánlattételi felhívását. (1. melléklet) 
Bélapátfalva Város Önkormányzata az írásbeli ajánlattételi felhívást az alábbi 
vállalkozásoknak küldi meg: 
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1. LIKAI KFT 3346 Bélapátfalva, Hársas u. 4. 
2. ÉPÍTÉSZ DUÓ KFT 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. 
3. BOROSVILL KFT 3349 Nagyvisnyó, Béke u. 1. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás 
vállalkozásoknak történő megküldésére. 
 

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Ferencz Péter 

polgármester 
 

XI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a Tó környéki Horgászház területét nem kaptuk vissza 1987-óta, folyamatos 
elutasítás van a Vidékfejlesztési Minisztériumtól. Egererdő Zrt. leállítatta a folyamatot, minden 
marad Natura 2000 alatt. Vagyonkezelési jogot kérhetünk. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Azt gondolja, ha vagyonkezelői részt kérjük, állítsunk mellé szakembert is. 
 
Kary József alpolgármester: 
Meg kell kérdezni, mik a kötelezettségünk, ha vagyonkezelők lennénk. Javasolja, ne most 
döntsünk, nézzük meg mik a kötelezettségei a vagyonkezelői jognak. Döntsünk később. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy egyeztetés volt a Bélapátfalvai tanuszoda fejlesztése kapcsán. Több terület is 
szóba került, hogy hová kerüljön megépítésre. Kéri, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét 
ismertesse a bizottság álláspontját.  

 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a program keretében a 25*15*1,90 m-es feszített 
víztükrű, fedett uszoda megvalósítása volt a javaslat. Állásfoglalás, hogy hová kerüljön az 
uszoda. A bizottság álláspontja és javaslata az volt, hogy a városközpontban lenne a 
legmegfelelőbb a régi Idősek klubja telkén, vagy pedig a Mészüzem területén. A sportpálya 
területén nem fér el. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy az elsődleges terület a sportpálya lelátó mögötti területe volt, de a rendezési 
terv miatt nem jó ez a terület.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Úgy gondolja, iskola és óvoda szempontjából mindenképpen közel legyen, valamint felmerült itt 
is, hogy főépítésszel konzultálni kell. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalvai tanuszoda létesítési helyéről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

 34/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Bélapátfalvai tanuszoda megvalósításának területét: 
- a volt Idősek klubja területe 111/2 hrsz, ha nem megfelelő műszakilag, akkor 
- új parcellaosztással az Egészségház mögötti terület 1001/27 hrsz-ból. 

 
                                                                                           Határidő: azonnal 

                                                                                                 Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy amely telek megfelelő lesz, a döntéssel 
vagyonkezelésbe is adjuk a területet. Önerővel be kell szállnunk, adminisztratív eljárásról 
konkrét tudomása nincs, ehhez 25%-os önerőt kell biztosítani, amihez 5 MFt-ot 
biztosítsunk. Kéri, hogy erről adjon felhatalmazást a Képviselő-testület. 
 
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő távozott az ülésről. Döntéshozatalban résztvevők 
száma 5 fő az ülés határozatképes. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

35/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
tanuszoda létesítéséhez az 5 MFt önerő biztosítását és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés megkötésére. 
 

                                                                                                Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő visszajött az ülésre, döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, az ülés határozatképes. 
 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjait a Bélapátfalva Város Önkormányzat „Stratégiai ellenőrzési 
tervének” 2014. évi módosításáról. Elmondja, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzése 
szerint, illetve a jogszabály változása, önkormányzati rendszer átalakításával bekövetkező 
változások ismeretében felül kell vizsgálni a tervet és módosítani 2014. évre. 2015. évtől új 
stratégiai ellenőrzési tervet kell készíteni. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kiegészítés, 
javaslat. Kéri szavazzanak a Bélapátfalva Város Önkormányzat „Stratégiai ellenőrzési tervének” 
2014. évi módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
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36/2014. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 
Bélapátfalva Város Önkormányzata Stratégiai ellenőrzési tervének 2014. évi 
módosítását: 
Az önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai terve a költségvetési szervek belső 
kontroll rendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormány 
rendelet 30. § előírásaival összhangban került módosításra. 
 
2. pont kiegészül a belső kontrollrendszer általános értékelésével: 
Az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, 
vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és 
eredményes gazdálkodás. Az államháztartás kontrollja - mely kiterjed az 
államháztartás valamennyi alrendszerére, így az önkormányzati alrendszer is – külső 
ellenőrzés és államháztartási belső kontrollrendszerek keretében történik.  
A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és 
tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely 
azt a célt szolgálja, hogy költségvetési szerv megvalósítása a következő fő célokat: 

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható 
gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) 
összhangban hajtja végre; 

- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket; 
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem 

rendeltetésszerű használattól. 
 

A jogszabály által megkövetelt belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a 
költségvetési szerv vezetőjének a feladata. A költségvetési szerv vezetője köteles a 
szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő kontrollkörnyezetet, 
kockázatkezelési rendszert, kontroll tevékenységeket, információs és kommunikációs 
rendszert, monitoring rendszert kialakítani. A belső kontrollrendszer megfelelő 
kialakításával és működtetésével csökkenthető a kockázat, elkerülhetők a hibák. A 
belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az 
ellenőrzött szervezet kockázatviselési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak 
hatékonyságát. A költségvetési bevételek és kiadások tervezése, felhasználása és 
elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás a belső 
ellenőrzés tárgyát képezik. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való 
megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet 
vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg.  
A jegyző és az intézményvezetők évente vezetői nyilatkozatot tesznek a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 
370/2012.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.  
 
4. pont helyett: 
Az önkormányzat a belső ellenőrzést külső szolgáltató igénybevételével tervezi 
megoldani. A belső ellenőrzési vizsgálati eljárásoknak, módszereknek, a 
jelentéseknek a belső ellenőrzési kézikönyv módszertani követelményeinek, a 
nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak és a pénzügyminiszter által kiadott 
útmutatók tartalmi követelményeinek kell megfelelnie.  



19 

 

A belső ellenőrzési feladat végrehajtását olyan eljárásokkal kell megvalósítani, 
amelyek a belső ellenőrzési tevékenység érdekeltjei számára elfogadható szintű 
biztosítékokat nyújtanak arra nézve, hogy  

- az ellenőrzési tevékenységet a kézikönyvben foglaltaknak megfelelően végzi, 
amely összhangban van a belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardjaival 
és az etikai kódexszel, 

- hatékonyan és eredményesen működik,  
- az önkormányzat számára értéket ad és javítja a hozzájuk tartozó szervezetek 

működését. 
 

5. pont kiegészül: 
A hatályos jogszabályok alapján az önkormányzat belső ellenőrzése ellátható önálló, 
a jegyzőjének alárendelt szervezeti egység létrehozásával / függetlenített belső 
ellenőrzést végző személy kijelölésével, vagy a teljes belső ellenőrzési 
tevékenységet ellátó külső erőforrás bevonásával. Az önkormányzat úgy döntött, 
hogy az önkormányzat és az általa irányított (fenntartott) intézmények belső 
ellenőrzési tevékenységének ellátását külső szakértőre bízza.  
 
A külső szolgáltató igénybevétele mentesít a kapacitás felmérés és 
létszámgazdálkodás alól.  
 
A jelenlegi belső ellenőr képzettsége megfelel a jogszabály által előírt 
követelményeknek.  
 
 6.pont helyett: 
A Korm. rendelet előírásai alapján az államháztartási belső ellenőrök kötelesek 
nyilvántartásba vetetni és folyamatosan képezni magukat. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium által szervezett – moduláris rendszerű, tantermi és e-learning típusú – 
kötelező képzéseken való részvételről a külső megbízott maga gondoskodik.  
 
A külső szakértő biztosítja a folyamatos továbbképzés, szakmai konzultációkon való 
részvételt, illetve a feladat ellátás informatikai hátterét.  
 
7.pont helyett: 
Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátásába bevont külső 
szolgáltatónak magának kell gondoskodnia a feladat ellátásához szükséges fenti 
tárgyi feltételekről. 
 

Határidő: 2014. március 31. 
                                                                         Felelős: jegyző 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 Ferencz Péter                                Fehér Lászlóné 
 polgármester                               címzetes főjegyző 


