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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-
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. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
2. Polgárőr egyesület beszámolója 
3. Beszámoló a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület tevékenységéről a 

2013/2014 versenyévben 
4. Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület beszámolója 
5. Bélapátfalvai Helytörténeti Városvédő és Városépítő Egyesület 

beszámolója 
6. Éves beszámoló Bükki Menyecskék Egyesülete 
7. Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 2013. évi 

beszámolója 
8. Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója 
9. A polgármester beszámolója a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél 

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás  tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról 

10. A polgármester beszámolója a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és 
Szociális Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 

11. A polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökben hozott 
döntéseiről 

12. Díszpolgári cím adományozása 
13. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

83/2014.(VII.21.) Beszámoló Bélapátfalva Város közrend-közbiztonsági helyzetéről azonnal 

84/2014.(VII.21.) 
Beszámoló Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület 2013. évi 
tevékenységéről azonnal 

85/2014.(VII.21.) 
Beszámoló a Sport Közhasznú egyesület tevékenységéről a 
2013/2014 versenyévben azonnal 

86/2014.(VII.21.) Beszámoló a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület tevékenységéről azonnal 

87/2014.(VII.21.) 
Bélapátfalvai Helytörténeti Városvédő és Városépítő Egyesület 
beszámolója 

azonnal 

88/2014.(VII.21.) Bükki Menyecskék Egyesülete éves beszámoló azonnal 

89/2014.(VII.21.) Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 2013. évi 
beszámolója azonnal 

90/2014.(VII.21.) Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója azonnal 

91/2014.(VII.21.) 

A polgármester beszámolója a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-
Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás  
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 

azonnal 
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92/2014.(VII.21.) 
A polgármester beszámolója a Bélapátfalva és Térsége 
Gyermekjóléti és Szociális Társulás tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról 

azonnal 

93/2014.(VII.21.) 
A polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökben hozott 
döntéseiről 

azonnal 

94/2014.(VII.21.) 

„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási örökség 
bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez szükséges eszközök 
szállítása (ÉMOP-2.1.1./B-12-202-0036) Mobil színpad, hangosítás 
eszközei közbeszerzési eljáráshoz ajánlattételi felhívások megküldése a 
vállalkozásoknak 

2014. július 21. 

95/2014.(VII.21.) Bíráló bizottság tagjainak megválasztása 2014. július 21. 

96/2014.(VII.21.) Megbízási szerződés 2014. július 22. 

97/2014.(VII.21.) Suha Csaba ápolási díj megállapítása iránti kérelme 2014. július.23. 

 
 

 
 
Bélapátfalva, 2014. július 21. 
 
 
 
 
 
 
 
                     Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

14/2014.(VII.22.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(VII.22.) 
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) rendelet 
módosítása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-

én 14.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
   Bajzát Zsolt, Csuhány Béla, Vizy Pál testületi tagok. 

 
Nem jelent meg:  Kary József alpolgármester 
      Barta Péter, Csűrös Zoltán testületi tagok. 
 
Meghívott vendégek:  Bárdos Dénes Horgászegyesület elnöke 
         Orbán Krisztina Bükki Menyecskék egyesület elnöke 
         Petrányi Lajos r. őrnagy Rendőrőrs parancsnok 
         Ferencz Dénes Sport Közhasznú egyesület elnöke 
         Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi önkormányzat elnöke

          
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
                                         Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
                
                                      
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott civil szervezetek elnökeit a 
megjelenteket, és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van, a 
döntéshozatalban résztvevők száma 4, a testület határozatképes és az ülést 
megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok közül a pénzügyi 
bizottság napirendjének kihagyását, és javasolja az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását. 
 
 

N a p i r e n d 

 
1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
2. Polgárőr egyesület beszámolója 
3. Beszámoló a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület tevékenységéről a 

2013/2014 versenyévben 
4. Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület beszámolója 
5. Bélapátfalvai Helytörténeti Városvédő és Városépítő Egyesület 

beszámolója 
6. Éves beszámoló Bükki Menyecskék Egyesülete 
7. Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 2013. évi 

beszámolója 
8. Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója 
9. A polgármester beszámolója a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél 

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás  tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról 
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10. A polgármester beszámolója a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és 
Szociális Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 

11. A polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökben hozott 
döntéseiről 

12. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 4 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 

I. Napirend 
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi 
Petrányi Lajos r. őrnagy rendőrőrs parancsnokát, hogy kíván-e kiegészítést tenni a 
napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Petrányi Lajos r. őrnagy rendőrőrs parancsnok: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, és elmondja, hogy Bognár 
József r. alezredes úr szabadság miatt nem tud részt venni az ülésen. 2013. január 
1-től van rendőrőrs Bélapátfalván, 24 órás rendőri jelenlét van a településen. Körzeti 
megbízott leszerelt egészségügyi okok miatt, de erre a helyre van új ember, 2 járőri 
státusz van most üres az őrsön, folyamatban van a feltöltése. Idősek és iskolások 
részére preventív oktatást tartottak. Folyamatosan ellenőrzik az ittasságot. Az ABC 
előtt felfestés történt, de már nem figyelmeztetnek, hanem szankcionálnak. 
Érdekesség még a közterületen, hogy a bűncselekmények száma csökkent, 2013-
ban lakás betörés nem történt, garázdaság 4 db volt és a regisztrált 
bűncselekmények száma folyamatos csökkenést mutat. 
 
Bajzát Zsolt képviselő: 
Elmondja, hogy a lakosság érzékeli a rendőrség jelenlétét a településen. Köszöni a 
rendőrség munkáját. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
Bélapátfalva Város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

83/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva Város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolót. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
                                                                              
II. Napirend 
Polgárőr egyesület beszámolója 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a beszámolót minden képviselő megkapta, az egyesület elnöke szabadság 
miatt nem tud részt venni az ülésen. Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e 
észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
84/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
III. Napirend 
Beszámoló a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület tevékenységéről a 
2013/2014 versenyévben 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi 
Ferencz Dénest a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnökét, kíván-e 
kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.  
 
Ferencz Dénes Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, és elmondja, hogy úgy hallotta 
némi elírás történt a beszámolóban. Annyi változást szeretne elmondani, hogy a 
higiéniai asszisztens özv. Fridel Istvánné helyett a jövőben Csákváriné Páll 
Zsuzsanna lesz a készletfelelős. Egyéb kiegészíteni valója nincs, de ha kérdés van, 
szívesen válaszol. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a 
Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület tevékenységéről szóló beszámolóról a 
2013/2014 versenyévben az előterjesztés szerint. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 

85/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület tevékenységéről 
szóló beszámolót a 2013/2014 versenyévben. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
IV. Napirend 
Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület beszámolója 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi 
Bárdos Dénest a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület elnökét, kíván-e 
kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.  
 
Bárdos Dénes a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület elnöke: 
Elmondja, hogy nem kíván kiegészítést tenni, de ha kérdés van, szívesen válaszol. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a 
Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület beszámolójáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 

86/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület tevékenységéről 
szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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V. Napirend 
Bélapátfalvai Helytörténeti Városvédő és Városépítő Egyesület beszámolója 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a beszámolót minden képviselő megkapta, az egyesület elnöke egyéb 
elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen, képviselőt maga helyett nem küldött. 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a 
Bélapátfalvai Helytörténeti Városvédő és Városépítő Egyesület beszámolójáról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
87/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Helytörténeti Városvédő és Városépítő Egyesület 
beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

VI. Napirend 
Bükki Menyecskék Egyesülete éves beszámoló 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi 
Orbán Krisztinát a Bükki Menyecskék egyesületének elnökét, kíván-e kiegészítést 
tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.  
 
Orbán Krisztina a Bükki Menyecskék egyesület elnöke: 
Elmondja, hogy 2011 év. végén alakult az egyesület, azzal a célzattal, hogy a helyi 
hagyományok ápolásán keresztül közösséget teremtsenek, hiszen a hagyományok 
tisztelete és megismerése fontos dolog számukra. Önerőből még ebben az évben 
egy öltözet ruhát varrattak maguknak, az önkormányzat anyagi támogatása 
számukra fontos volt, hiszen részben ennek a forrásnak a felhasználásával tudták 
megvásárolni a második fellépő ruhát. 2013. év az újításokról, a továbblépésről szólt. 
Év közben eleget tettek a helyi és környékbeli meghívásoknak. Év végén 
megszervezték a szilveszteri programot, jótékonysági rendezvénynek szánták, ahol 
tőkét szerettek volna szerezni a 2014. év terveinek megvalósításához, néptánc-
tanulásban szeretnének fejlődni. 2013. évben három új taggal bővült egyesületük 
létszáma, fiatal hagyományokat tisztelő és szerető tagokról van szó, ebben az évben 
sikerült beindítaniuk 18 fővel egy gyermekcsoportot, heti egy alkalommal az általános 
iskola épületében ismerkedhetnek a néptánc rejtelmeivel. Ezen a tanfolyamon Szabó 
Dániel néptánc-oktató tanítja a gyerekeket. Összegzésképpen elmondható, hogy 
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egyesületük, tartalmas évet zárhatott, köszöni az anyagi, az erkölcsi támogatást és 
reméli, hogy a támogatók is meggyőződtek arról, hogy a felajánlott támogatás jó 
helyre került, és a felhasználás is jó célt szolgált. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, kiegészítés a Bükki Menyecskék 
Egyesületének éves beszámolójához. Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, 
a Bükki Menyecskék Egyesületének éves beszámolójáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
88/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bükki Menyecskék Egyesületének éves beszámolóját. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
VII. Napirend 
Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 2013. évi beszámolója 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi a 
Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnökét, kíván-e kiegészítést 
tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.  
 
Vizy Pál Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnöke: 
Elmondja, hogy nem kíván kiegészítést tenni, de ha kérdés van, szívesen válaszol. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, kiegészítés. Kéri szavazzanak a 
Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 2013. évi beszámolójáról az 
előterjesztés szerint. Vizy Pál képviselő személyes érintettsége miatt nem vesz részt 
a szavazásban. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
89/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 2013. 
évi beszámolóját. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
VIII. Napirend 
Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy Sas Attila parancsnok úr betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen, így ő 
képviseli a tűzoltóságot. A beszámolót minden képviselő megkapta, annyi 
kiegészítést tenne hozzá, hogy a 2013-as évet jól zárta a tűzoltóság. Próbáltak tartós 
bérleti szerződéseket kötni. 2014-es év nem lesz könnyű. Minden műszakon 
megbízott parancsnokok vannak Ózdról és Egerből. Kérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, van-e észrevétel, javaslat.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Elmondja, ha jól emlékszik a civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletünkben 
részletesen le van írva, mikor, miről kell beszámolniuk az egyesületeknek. A 
Képviselő-testület, bíráló bizottságot hozott létre, a támogatások elbírálására. Ha az 
egyesületek beszámolóját nem fogadja el, vagy hiánypótlást kér a bizottság, az nem 
személyeskedés miatt van. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri szavazzanak a Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság beszámolójáról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
90/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság beszámolóját. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
IX. Napirend 
A polgármester beszámolója a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás  tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a beszámolót minden képviselő megkapta. Nem kíván kiegészítést tenni. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a  
polgármester beszámolójáról a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél 
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Köznevelési Intézményfenntartó Társulás  tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 

91/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás  tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról készített beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

X. Napirend 
A polgármester beszámolója a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és 
Szociális Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. A 
beszámolót minden képviselő megkapta. Nem kíván kiegészítést tenni. Kérdezi a 
Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a polgármester 
beszámolójáról a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 

92/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról 
készített beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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XI. Napirend 
A polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a beszámolót minden képviselő megkapta. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait 
van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a polgármester beszámolójáról, 
átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről az előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
93/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Bélapátfalva Város Polgármesterének átruházott hatáskörökben 
hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: címzetes főjegyző 
XII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a szociális ellátásokról szóló 
18/2003.(IX.15.) rendelet módosításáról lenne szó. Elmondja, hogy a Szociális, 
Oktatási és Kulturális bizottság tárgyalta a napirendet. Átadja a szót, Bajzát Zsoltnak 
a Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság tagjának, tájékoztassa a Képviselő-
testület tagjait a bizottsági ülésen elhangzottakról, és a bizottság döntéséről. 
 
Bajzát Zsolt Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság tagja: 
Elmondja, hogy a Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság tárgyalta a rendelet 
módosítását. Bélapátfalva díjait nem érinti, csak Szilvásvárad és Nagyvisnyó 
módosított, ezért van szükség a rendelet módosítására. A bizottság kiegészítés 
nélkül, egyhangulag elfogadásra javasolja.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a 
szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(VII.22.) 
önkormányzati rendeletét, a szociális ellátásokról szóló 18/2003.(IX.15.) rendelet 
módosításáról. (1. melléklet) 
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Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a „Turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások fejlesztése- Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. 
projekthez szükséges eszközök szállítása (ÉMOP- 2.1.1./B-12-202-0036) Mobil 
színpad, hangosítás eszközei közbeszerzési eljárását kell lefolytatni. Az ajánlattételi 
felhívást 3 cégnek javasolja megküldeni. Az előterjesztést minden képviselő 
megkapta. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy mi a befejezési határideje ennek az ajánlattételi felhívásnak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a befejezési határidő szeptember 30 lesz. Kérdezi a Képviselő-
testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásáról és a 3 vállalkozásnak való megküldéséről az előterjesztett 
határozati javaslat szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
94/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez szükséges 
eszközök szállítása (ÉMOP- 2.1.1./B-12-202-0036) Mobil színpad, 
hangosítás eszközei tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
(2. melléklet). 
Bélapátfalva Város Önkormányzata az írásbeli ajánlattételi felhívást az 
alábbi vállalkozásoknak küldi meg: 
 

1. KOPEXCO Kft.  1142 Budapest, Stefáni út 32.  
2. KONINFO Kft.  1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67. 
3. LEBA Bútor Gyártó Szoftver és Interaktív Taneszköz Forgalmazó Kft.   

  3353 Aldebrő, Arany János utca 11. 

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

Határidő: 2014. július 22. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 
alapján a közbeszerzési eljáráshoz Bírálóbizottságot kell létre hozni. Kérdezi a 
Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, kiegészítés. Kéri, szavazzanak a 
bírálóbizottság tagjairól az előterjesztés szerint. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 

95/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez szükséges 
eszközök szállítása (ÉMOP- 2.1.1./B-12-202-0036) Mobil színpad, 
hangosítás eszközei tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
szükséges Bírálóbizottsági tagokat. 
Bírálóbizottsági tagok: 
1. Bognár Endre főépítész 
2. Dudásné dr. Géczi Erika aljegyző Bélapátfalvai Közös 
Önkormányzati Hivatal  
3. Pádárné Ferencz Éva pénzügyi előadó Bélapátfalvai Közös 
Önkormányzati Hivatal 
              

Határidő: 2014. július 21. 
                                                                           Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a közbeszerzés lefolytatására a megbízási szerződést ugyan 
azzal a céggel készíttetjük, mint korábban. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait 
van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a megbízási szerződésről az 
előterjesztés szerint.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
 

96/2014.(VII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a közbeszerzési eljárás megbízási szerződését. (3. melléklet) 
 

Határidő: 2014. július 21. 
                                                                           Felelős: polgármester 

 
Csuhány Béla képviselő: 
Elmondja, hogy a Kossuth Lajos utca és Arany János utca kereszteződésénél az 
árokban megáll a víz.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. a) pontja alapján 
a továbbiakban zárt ülést tart, mivel önkormányzati hatósági ügyeket tárgyal. 
 

Kmf. 
   
     
                       Ferencz Péter                        Fehér Lászlóné 
                        polgármester                                                       címzetes főjegyző 
 

 

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

Kmf. 
                     Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 


