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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
szeptember 16-án 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. Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása 
2. Szolgáltatási Szerződés iskolába történő utazásra 
3. Lejárt határidejű hitelek visszafizetése 
4. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. 

projekthez bemutató film ajánlatai 
5. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízás 

pályázati kiírása 
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

való csatlakozás 
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

120/2014. (IX.16.) Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása azonnal 

121/2014. (IX.16.) Szolgáltatási Szerződés iskolába történő utazásra 2014. szeptember 30. 

122/2014. (IX.16.) Lejárt határidejű hitelek visszafizetése 2014. december 31. 

123/2014. (IX.16.) 
„Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. 
projekthez bemutató film ajánlatai 

2014. szeptember 30. 

124/2014. (IX.16.) 
A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
megbízás pályázati kiírása 

2014. szeptember 30. 

125/2014. (IX.16.) 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 

2014. október 1. 

126/2014. (IX.16.) 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt Vito Kft-
vel kötött Vállalkozói Szerződés 2. sz. módosítása 

2014. szeptember 30. 

 
 
Bélapátfalva, 2014. szeptember 16. 
 
 
 
 
                     Ferencz Péter   Fehér Lászlóné  
 polgármester   címzetes főjegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

szeptember 16-án 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, Bajzát Zsolt, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán, Vizy Pál 

testületi tagok 
 
            
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Csákvári Ádám pénzügyi előadó 
        Rózsáné Smid Krisztina pénzügyi előadó 
        Kerekes Vanda pénzügyi előadó 
                                         Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
 
 
Meghívott vendég: Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
                                      
        
                                                          
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendéget és a megjelenteket, 
megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot: 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása 
2. Szolgáltatási Szerződés iskolába történő utazásra 
3. Lejárt határidejű hitelek visszafizetése 
4. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. 

projekthez bemutató film ajánlatai 
5. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízás 

pályázati kiírása 
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

való csatlakozás 
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csűrös Zoltán Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testület tagjaival a bizottsági 
ülésen elhangzottakat. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Néhány 
kérdés merült fel, amire megkaptuk a válaszokat. A bizottság kiegészítés nélkül 
egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az előterjesztés 
szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

120/2014.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtását. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 
II. Napirend 
Szolgáltatási Szerződés iskolába történő utazásra 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csűrös Zoltán Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testület tagjaival a bizottsági 
ülésen elhangzottakat. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, 
személyszállítási szerződésről lenne szó, amit minden évben újítani kell. Annyi 
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változás történt, hogy a szállítási díj 250 Ft/km + Áfára változott. A bizottság 
kiegészítés nélkül egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő kötelező felvételt biztosító 
iskolába történő utazás biztosítására Szolgáltatási Szerződésről az előterjesztés 
szerint.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

121/2014.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő kötelező 
felvételt biztosító iskolába történő utazás biztosítására Szolgáltatási 
Szerződését. (1. melléklet) 
 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

 
 
III. Napirend 
Lejárt határidejű hitelek visszafizetése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csűrös Zoltán Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testület tagjaival a bizottsági 
ülésen elhangzottakat. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, BÉCEM 
Rt. által felvett hitelszerződésekről van szó. A tartozás mértéke magas, havi költség 
van az önkormányzat részére 11.690 Ft. A bizottság egyhangulag elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű hitelek folyósított összege 
kerüljön visszafizetésre, valamint a lejárt tartozások banki számlavezetésének 
megszüntetését. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak, 
hogy a lejárt határidejű hitelek folyósított összege kerüljön visszafizetésre, valamint a 
lejárt tartozások banki számlavezetésének megszüntetéséről az előterjesztés szerint. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 
122/2014.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a BÉCEM Rt.-től az önkormányzathoz került: 

- a lejárt határidejű hitelek folyósított összege kerüljön 
visszafizetésre, illetve a teljes tartozás, ha az kevesebb, mint a 
folyósított összeg,  

- a lejárt tartozások banki számlavezetésének megszüntetését és 
saját hatáskörben való végrehajtását. 

 
Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: polgármester 
 

IV. Napirend 
„Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez 
bemutató film ajánlatai 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csűrös Zoltán Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testület tagjaival a bizottsági 
ülésen elhangzottakat. 
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. A 
múltkori ülésen való döntés értelmében 3 céget kértünk fel ajánlattételre a 15 perc 
hosszúságú dokumentumfilm készítésére. A beadott ajánlatok alapján legkedvezőbb 
ajánlattevő, a Livepoint Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2.606.500 
Ft + áfa összegben. A bizottság kiegészítés nélkül egyhangulag elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, mi indokolja a 4 nyelvre való fordításnál a szlovák nyelv választását? 
Lehetne inkább orosz, ha módosíthatnánk.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az uniós nyelv lehetett és a szomszédos országokat vettük figyelembe, látogatottság 
szempontjából. Ezen már nem biztos, hogy lehet módosítani. 
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Vizy Pál képviselő: 
Véleménye szerint, kérdőívezni lehetett volna a diákmunka program keretében, hogy 
milyen a látogatottság. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak 
„Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez bemutató film 
készítésére a Livepoint Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatáról 
az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

123/2014.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. 
projekthez bemutató film készítésére a Livepoint Kommunikációs 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát 2.606.500 Ft + ÁFA összegben.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére. 
 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

 
V. Napirend 
A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízás pályázati 
kiírása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a 
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Barta Péter 
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testület 
tagjaival a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy hamarosan lejár a jelenlegi vezető megbízása. Sok észrevétel volt, 
és két kiegészítés hangzott el a pályázati kiírással kapcsolatosan, a szolgálati lakás 
biztosítása és előnyt jelentsen az elektronikus médiában való tapasztalat. A bizottság 
a közművelődési szakember I. vagy II. betöltendő munkakörre javasolja a vezetői 
megbízás pályázatát a két kiegészítéssel a Képviselő-testületnek.  
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
Megjegyzi, hogy az előny kategóriában saját gépjármű használata véleménye szerint 
riasztó lehet. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy most is dolgozik olyan kolléga, aki saját gépjárművel közlekedik, ha 
nincs biztosítva éppen céges autó. 
 
Kary József alpolgármester: 
Elmondja, hogy a jogszabály szerinti költségtérítést kell fizetni a gépjármű használat 
esetén. Az előnytényező nem kötelező formai eleme a kiírásnak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói megbízás pályázati kiírásáról a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 
javaslata szerinti közművelődési szakember I. vagy II. betöltendő munkakörre, az 
előterjesztés szerint, szolgálati lakás biztosításáról és előnyt jelentsen az 
elektronikus médiában való tapasztalat. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

124/2014.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy pályázatot hirdet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján a 

Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) 

megbízás ellátására.  

Magasabb vezetői megbízást az a pályázó kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Betöltendő munkakör: közművelődési szakember I. vagy II. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 2014. december 01-jétől – legfeljebb 2019. 
november 30-áig. 

A munkavégzés helye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 47. 
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A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok 

Intézményvezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri 
leírás alapján. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdasági 
rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény 
működéséhez szükséges feltételek biztosítása. 

Illetmény és juttatások 

• Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 

Pályázati feltételek: 

• magyar nyelvtudás 
• felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú 
egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 
• a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy a 
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett 
legalább öt éves szakmai gyakorlat, 
• a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és 
a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen 
többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési 
ismereteket nyújtó tanfolyam tanúsítványa, annak hiányában nyilatkozat arról, 
hogy a megbízástól számított két éven belül elvégzi; 
• kiemelkedő közművelődési tevékenység, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
• cselekvőképesség, 
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• könyvtáros egyetemi végzettség, főiskolai könyvtáros képzettség; 
• igazolt angol idegen-nyelv ismeret, 
• igazolt számítógép-használói ismeretek, 
• turisztikai rendezvényszervezési gyakorlat, 
• helyi médiák, elektronikus médiák működtetési gyakorlat, 
• kulturális intézményvezetési gyakorlat, 
• Bélapátfalván lakóhely vagy tartózkodási létesítés vállalása, 
• érvényes B kategóriás vezetői engedély, 
• saját tulajdonú személygépjármű munkahelyi célú használatának vállalása, 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes szakmai önéletrajz, mely külön részben tartalmazza az elbírálásnál 
előnyt jelentő tényezők között felsorolt területeken elért eredményeket; 
• kiemelkedő közművelődési tevékenységet igazoló dokumentumok – szakmai 
kitüntetések, elismerések – másolata, publikációk – előadások jegyzéke, 
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• szakmai gyakorlat igazolása feladatkört és időtartamot tartalmazó iratok 
másolatával, 
• végzettséget, szakképzettséget, szakirányú munkaköri szakvizsgát igazoló 
okmányok másolata, 
• a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és 
a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen 
többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési 
ismereteket nyújtó tanfolyam tanúsítványa, vagy nyilatkozat arról, hogy a 
megbízástól számított két éven belül elvégzi; 
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési, fejlesztési és szakmai program, 
• idegen-nyelv ismeretet igazoló irat másolata, 
• számítógép-használói ismeretek igazoló irat másolata, 
• kulturális intézmény vezetését igazoló irat másolata, 
• vezetői engedély másolata, 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról, 
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 
 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014.12.01. 

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.hu honlapra feltétel 
időpontjától számítva 30 nap. 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, illetve személyesen a 
Bélapátfalva Város Polgármesteri Hivatal 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19. 
címen. A borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését (intézményvezető) 
és az azonosító számot (…………..-1/2014.) 

Érdeklődni: személyesen Ferencz Péter polgármesternél 3346 Bélapátfalva, 
József A. u. 19. szám alatt, vagy a 36/554-301-es telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A képviselő-testület a betöltendő 
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági meghallgatást 
követően, a bizottság írásbeli véleményét mérlegelve dönt a közalkalmazotti 
jogviszony létesítéséről, a vezetői megbízásról, illetve a szolgálati lakás 
biztosításáról. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 30. 

A pályázati felhívás közzétételének helye: 

• www.kozigallas.gov.hu 
• www.belapatfalva.hu 
• Heves Megyei Hírlap 
• Oktatási és Kulturális Közlöny 

 
 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
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VI. Napirend 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozás 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kéri, Fehér Lászlóné 
címzetes főjegyző asszonyt tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a napirendi 
ponttal kapcsolatosan. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a meghirdetett pályázati kiírást kell 
elfogadni, és a tervezetben a szociális rászorultság a tavalyi pályázat szerinti.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri, a 
Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

125/2014.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat „Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2015. évi fordulójában való részvételi 
szándékát és úgy határozott, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve a 2015. évre kiírja a 
„Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” – a 
mellékelt pályázati kiírásoknak megfelelően -, melyet tanulmányi 
eredménytől függetlenül, kizárólag szociális rászorultság alapján bírál el. A 
támogatás összegét 3.000 Ft/Hó/hallgató összegben állapítja meg az 
önkormányzat. 

 Határidő: 2014. október 01. 
 Felelős: polgármester 
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VII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 

Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az Apátsági parkoló projekt keretében 
az útnak és a világításnak kellett elkészülnie. A vállalkozási szerződést módosítani 
kell október 15-re az időjárási viszonyok miatt. Többen jelezték, de tudomásunk van 
róla, hogy az Apátságnál a gyepet munkagépekkel tönkretették. A vállalkozó saját 
költségére fogja ezt helyreállítani. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb 
észrevétel, javaslat. Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Turisztikai 
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvi 
Apátságnál” c. projekt Vito Kft-vel kötött Vállalkozói Szerződés 2. sz. módosításáról, 
hogy hosszabbítjuk a műszaki teljesítési határidőt 2014. október 15. napjára. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

126/2014.(IX.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése - Vallási 
örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt Vito Kft-vel 
kötött Vállalkozói Szerződés 2. sz. módosítását. (2. melléklet) 
 

 
Határidő: 2014. szeptember 30. 

     Felelős: polgármester 

 
Bajzát Zsolt képviselő: 
Érdeklődik, hogy a Sportpálya mellett lévő barakk eladásával kapcsolatosan 
szerződés jött-e létre? Vörösmarty utca mikor fog befejeződni? Mázsaház kérdése 
régóta fennáll, van-e valami előrelépés, valamint a IV. Béla úti járdaszakasz 
helyreállítása a Település táblától a Hársas útig? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a Sportpálya mellett lévő barakk eladása megtörtént, a szerződés 
létrejött. A Vörösmarty utcával kapcsolatosan pontos dátumot nem tud mondani, az 
időjárási viszonyok miatt a munkálatok szüneteltek. Mázsaház épületének bontása 
építésügynek át lett adva. A IV. Béla úti járdaszakasz helyreállítása az idei 
költségvetésben nem szerepelt. 
 
Barta Péter képviselő: 
Érdeklődik a Napközi otthon melletti ingatlan bontási ügyével kapcsolatosan. 
Korábban segítettünk a Tó környéki telkek útjainak megtúrásában, ez most is 
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probléma, az esőzések végett sok helyen szinte járhatatlan, valamint az Akácfa utca 
környékén hatalmas kátyúk vannak. Zúzott követ javasolna hordatni a kátyúk 
helyreállítására. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy 3 ingatlanra van bontási engedély. Tudomása szerint meg van 
rendelve a zúzott kő a kátyúkba és hordják is a köveket. Komplex megoldást kell 
keresni. A helyi vállalkozó a búcsú előtt megtúrta az utat a telkeknél, a Mártírok úti 
emelkedőre van saját zúzott kövünk. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Az Iparcikk és Napközi otthon közötti járdaszakasz is helyreállításra szorul, betonnal 
kellene pótolni. A Gesztenyés kiállítóházzal kapcsolatosan érdeklődik, hogy április 
hónapban kiköltöztünk, most szeptember közepén járunk és hol tart a helyreállítás? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a festési munkálatok még folynak, 
falazni is kellett az épületben és ezért megcsúszott a folyamat. 
 
Lakatos Zoltánné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 
Szeretné megköszönni a közös munkát és a sok segítséget. További sikeres munkát 
kíván mind a Képviselő-testület tagjainak, mind a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
                    
 
                      Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 


