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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 

27-én 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott alakuló üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 

1. Önkormányzati képviselők eskütétele  
2. A polgármester eskütétele 
3. Alpolgármester megválasztása 
4. Alpolgármester eskütétele 
5. A polgármester illetményének megállapítása 
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 7/2011. 

(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása 
8. Az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2011. (II.15.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
9. Az Önkormányzati Bizottságok tagjainak megválasztása 
10. Heves Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosítása 
11. Együttműködési megállapodás a Belügyminisztériummal ITS kidolgozására 
12. Bélapátfalva Város Településrendezési eszközök módosítása 
13. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

135/2014. (X.27.) Sas Béla Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztása 2014. október 27. 

136/2014. (X.27.) Barta Péter Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztása 2014. október 27. 

137/2014. (X.27.) 
Csűrös Zoltán Szavazatszámláló Bizottság tagjának 
megválasztása 

2014. október 27. 

138/2014. (X.27.) Kary József alpolgármester jelölt szavazásban való részvétele 2014. október 27. 

139/2014. (X.27.) Kary József alpolgármester megválasztása 2014. október 27. 

140/2014. (X.27.) Polgármester illetményének megállapítása 2014. október 27. 

141/2014. (X.27.) Kary József alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 2014. október 27. 

142/2014. (X.27.) 
Csuhány Béla képviselő Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének megválasztása 

2014. október 27. 

143/2014. (X.27.) 
Csűrös Zoltán képviselő Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
tagjának megválasztása 

2014. október 27. 

144/2014. (X.27.) 
Barta Péter képviselő Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
tagjának megválasztása 

2014. október 27. 

145/2014. (X.27.) 
Molnár Lászlóné nem képviselő Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tagjának megválasztása 

2014. október 27. 

146/2014. (X.27.) 
Tóth László nem képviselő Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
tagjának megválasztása 

2014. október 27. 

147/2014. (X.27.) 
Vizy Pál képviselő Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság 
elnökének megválasztása 

2014. október 27. 

148/2014. (X.27.) 
Sas Béla képviselő Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság tagjának 
megválasztása 

2014. október 27. 

149/2014. (X.27.) Ferencz István nem képviselő Idegenforgalmi és Kulturális 2014. október 27. 
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Bizottság tagjának megválasztása 

150/2014. (X.27.) Csűrös Zoltán képviselő Bíráló Bizottság elnökének megválasztása 2014. október 27. 

151/2014. (X.27.) Csuhány Béla képviselő Bíráló Bizottság tagjának megválasztása 2014. október 27. 

152/2014. (X.27.) 
Molnár Lászlóné nem képviselő Bíráló Bizottság tagjának 
megválasztása 

2014. október 27. 

153/2014. (X.27.) Sas Béla képviselő Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása 2014. október 27. 

154/2014. (X.27.) 
Csuhány Béla képviselő Ügyrendi Bizottság tagjának 
megválasztása 

2014. október 27. 

155/2014. (X.27.) Vizy Pál képviselő Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása 2014. október 27. 

156/2014. (X.27.) Járási megállapodás módosítása 2014. október 27. 

157/2014. (X.27.) 
Együttműködési megállapodás a Belügyminisztériummal ITS 
kidolgozására 

2014. október 31. 

158/2014. (X.27.) Bélapátfalva Város Településrendezési eszközök módosítása azonnal 

159/2014. (X.27.) 
Bélapátfalva Város Településrendezési eszközök módosításához 
szakvélemény ismerete 

azonnal 

160/2014. (X.27.) 
Tanuszoda programban való részvétel és a Bélapátfalva 111/2 
hrsz-ú ingatlanon lévő épület volt Idősek Klubjának bontása 

2014. december 31. 

 

 
 
 
 

Bélapátfalva, 2014. október 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

19/2014. (X.28.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

20/2014. (X.28.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27 
-én 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott alakuló üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József önkormányzati képviselő - alpolgármester 

    Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán,   
   Sas Béla és Vizy Pál önkormányzati képviselők. 

 
         

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
 
 
         

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a települési önkormányzat alakuló ülésén megjelenteket, a képviselő-
testületi tagokat. A HVB elnöke október 16.-án átadta a megbízóleveleket.                  
A mai nappal új önkormányzati ciklus veszi kezdetét. A képviselő-testületi tagoknak 
megválasztásukhoz gratulál és munkájukhoz sok sikert kíván. 
Megállapítja, hogy mind a 7 fő képviselő jelen van, a testület határozatképes és az 
ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 
 

 
Napirend 

 
 

1. Önkormányzati képviselők eskütétele  
2. A polgármester eskütétele 
3. Alpolgármester megválasztása 
4. Alpolgármester eskütétele 
5. A polgármester illetményének megállapítása 
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 7/2011. 

(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása 
8. Az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2011. (II.15.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
9. Az Önkormányzati Bizottságok tagjainak megválasztása 
10. Heves Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosítása 
11. Együttműködési megállapodás a Belügyminisztériummal ITS kidolgozására 
12. Bélapátfalva Város Településrendezési eszközök módosítása 
13. Egyéb ügyek indítványok  

 

 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Önkormányzati képviselők eskütétele 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Felkéri az önkormányzati képviselőket az eskü szövegének előmondása alapján az 
eskütételre. 
 
A 6 önkormányzati képviselő a Mötv.28.§ (2) bek. alapján, a törvény 1. melléklete 
szerinti szöveggel az esküt letették és az esküokmányt aláírták. (1. melléklet) 
 
II. Napirend 
A polgármester eskütétele 
 
Kary József önkormányzati képviselő:  
Felkéri Ferencz Péter polgármestert az eskü szövegének előmondása alapján az 
eskütételre. 
 
Ferencz Péter megválasztott polgármester a Mötv. 63. § alapján, a törvény 1. 
melléklete szerinti szöveggel az esküt a képviselő-testület tagjai előtt letette és az 
esküokmányt aláírta. (2. melléklet) 
 
III. Napirend 
Alpolgármester megválasztása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy jegyzőasszony tájékoztatta, az alpolgármestert titkos szavazással 
kell megválasztani. Az alpolgármesteri tisztség betöltésére Kary József képviselőt 
javasolja. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Sas Béla, Barta Péter, és Csűrös 
Zoltán képviselőket javasolja. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 
Szavazatszámláló Bizottságban Sas Béla képviselő tagságáról. Sas Béla személyes 
érintettségét bejelentette, így nem vesz részt a szavazásban. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 
135/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 
titkos szavazásának lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjának Sas Béla képviselőt választotta meg.  
 

Határidő: 2014. október 27. 
                                                                           Felelős: címzetes főjegyző  
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szavazatszámláló Bizottságban 
Barta Péter képviselő tagságáról. Barta Péter személyes érintettségét bejelentette, 
így nem vesz részt a szavazásban. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

136/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 
titkos szavazásának lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjának Barta Péter képviselőt választotta meg. 
 

Határidő: 2014. október 27. 
                                                                                     Felelős: címzetes főjegyző 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szavazatszámláló Bizottságban 
Csűrös Zoltán képviselő tagságáról. Csűrös Zoltán személyes érintettségét 
bejelentette, így nem vesz részt a szavazásban. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

137/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 
titkos szavazásának lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjának Csűrös Zoltán képviselőt választotta meg. 
 

Határidő: 2014. október 27. 
                                                                                     Felelős: címzetes főjegyző 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kary József bejelentette személyes érintettségét, zárt ülést nem kért a választáshoz. 
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érinti, 
melyről a képviselő-testület dönt. Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, 
hogy Kary József  alpolgármester jelölt részt vehet-e a szavazásban. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
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138/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 49. §. (1) 
bekezdése alapján Kary József képviselőt személyes érintettsége miatt az 
alpolgármester választásból nem zárja ki. 

Határidő: 2014. október 27. 
                                                                                    Felelős: címzetes főjegyző 
 
Sas Béla SZSZB tagja: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a titkos szavazással lebonyolított 
alpolgármester választás eredményét. 7 fő szavazott, melyből Kary József 
képviselő 4 igen és 3 nem szavazatot kapott. Megállapítja, hogy Kary József az 
alpolgármester. (3. melléklet) 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 3 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 

139/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdés 
alapján saját tagjai közül Kary József önkormányzati képviselőt társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.  
 

Határidő: 2014. október 27. 
                                                                           Felelős: címzetes főjegyző 

 
IV. Napirend 
Alpolgármester eskütétele 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Felkéri – mint esküt kivevő -  Kary József alpolgármestert az eskütételre. 
 
Kary József megválasztott alpolgármester a Mötv. 79. § (2) bek. alapján, a törvény 1. 
melléklete szerinti szöveggel az esküt a képviselő-testület tagjai előtt letette és az 
esküokmányt aláírta. (4. melléklet) 
 
V. Napirend 
A polgármester illetményének megállapítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az előterjesztést. Átadja a szót Fehér Lászlóné 
címzetes főjegyző asszonynak. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Az előterjesztésben részletesen leírtuk, az illetményt összegszerűen kell 
megállapítani, fix összeg van a törvényi rendelkezések alapján, nincs mérlegelési 
lehetősége a képviselő-testületnek. A polgármester idegennyelvtudási-pótlékra 
jogosult, ami helyi döntéssel adható.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a polgármester illetményéről az 
előterjesztés szerint. Ferencz Péter személyes érintettségét bejelentette, így nem 
vesz részt a szavazásban. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
140/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján Ferencz Péter 
főállású polgármester illetményét 448.700,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
Ferencz Péter polgármester idegennyelv-tudási pótlékra jogosult, melynek 
összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
141. § (6) bekezdés b) pontja alapján 23 190 Ft/hó. A polgármester 
illetménye összesen: 471.900,- Ft/hó. 
 

Határidő: 2014. október 27. 
                                                                          Felelős: címzetes főjegyző 

 
VI. Napirend 
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi Fehér Lászlóné 
címzetes főjegyző asszonyt kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A Mötv.80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javaslatot tesz a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára, mely az 
előterjesztés szerinti minimum bruttó összeg 157.010,- Ft. Kérdezi a képviselő-
testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alpolgármester 157.010,- Ft-os 
tiszteletdíjáról az előterjesztés szerint. Kary József személyes érintettségét 
bejelentette, így nem vesz részt a szavazásban. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal alábbi 
határozatot fogadta el: 
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141/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján Kary József társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 27. napjától 
157.010,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 

Határidő: 2014. október 27. 
                                                                          Felelős: címzetes főjegyző 

VII. Napirend 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 7/2011. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi Fehér Lászlóné 
címzetes főjegyző asszonyt kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatairól szóló 
7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendeletet módosítani szükséges, a jogszabályi 
változások és az önkormányzati választások miatt, nem egy teljes körű módosításról 
van szó, fő módosítás a bizottságok elnevezésében van. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014.(X.28.) 
önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.  (5. melléklet) 
  
 
VIII. Napirend 
Az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2011. (II.15.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi Fehér Lászlóné 
címzetes főjegyző asszonyt kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy a választás napjával új önkormányzati törvény alapján lehet 
megállapítani.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Vizy Pál képviselő távozott az ülésről. Döntéshozatalban 
résztvevők száma 6 fő, az ülés továbbra is határozatképes. Kérdezi a képviselő-
testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(X.28.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
3/2011.(II.15.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről. (6. melléklet) 
 
IX. Napirend 
Az Önkormányzati Bizottságok tagjainak megválasztása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Vizy Pál képviselő visszajött az ülésre, döntéshozatalban 
résztvevők száma 7 fő, az ülés továbbra is határozatképes. Ismerteti a képviselő-
testület tagjaival a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjairól szóló javaslatát: 
Elnök:  Csuhány Béla  képviselő 
Tagok: Csűrös Zoltán  képviselő 
            Barta Péter          képviselő 
Külsős tagként Molnár Lászlónét javasolja, aki korábban is tag volt a bizottságban, 
valamint a helyi vállalkozók összehívásával és megbeszélésével Tóth László egyéni 
vállalkozó a javaslata. 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Javaslata, hogy a 
bizottsági tagokról külön-külön szavazzanak. A képviselő-testület tagjai elfogadják, 
hogy a javasolt képviselők személyes érintettségük miatt nem vesznek részt a 
szavazásban. Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Csuhány Béla 
képviselő legyen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

142/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1)-(2) bek. 
alapján Csuhány Béla önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztotta.  
 

Határidő: 2014. október 27. 
                                                                    Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Csűrös Zoltán képviselő legyen a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

143/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1)-(2) bek. 
alapján Csűrös Zoltán önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztotta.  
 

Határidő: 2014. október 27. 
                                                                    Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Barta Péter képviselő legyen a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 
144/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1)-(2) bek. 
alapján Barta Péter önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztotta.  
 

Határidő: 2014. október 27. 
                                                                    Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Molnár Lászlóné nem képviselő 
legyen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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145/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1)-(2) bek. 
alapján Molnár Lászlóné (3346 Bélapátfalva, Sport u. 6.) nem 
önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
tagjának megválasztotta.  

 
Határidő: 2014. október 27. 

                                                                    Felelős: polgármester 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Tóth László nem képviselő legyen 
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

146/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1)-(2) bek. 
alapján Tóth László (3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 88.) nem 
önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
tagjának megválasztotta.  

 
Határidő: 2014. október 27. 

                                                                            Felelős: polgármester 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai a következő 
személyek: 
Elnök:         Csuhány Béla      önkormányzati képviselő 
Tagok:        Csűrös Zoltán      önkormányzati képviselő 
         Barta Péter           önkormányzati képviselő 
         Molnár Lászlóné  nem önkormányzati képviselő 
         Tóth László          nem önkormányzati képviselő. 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság 
tagjairól szóló javaslatát. 
Elnök:  Vizy Pál  képviselő 
Tag: Sas Béla  képviselő 
             
Vizy Pál képviselő: 
Elmondja, hogy fiatalítani szeretnének, külsős tagként az Idegenforgalmi és Kulturális 
Bizottság tagjának Ferencz István nem képviselőt javasolja.  
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a képviselő-
testület tagjait szavazzanak, hogy Vizy Pál képviselő legyen az Idegenforgalmi és 
Kulturális Bizottság elnöke. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

147/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bek. 
alapján Vizy Pál önkormányzati képviselőt az Idegenforgalmi és Kulturális 
Bizottság elnökének megválasztotta.  

 
Határidő: 2014. október 27. 

                                                                    Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Sas Béla képviselő legyen az 
Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság tagja. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

148/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bek. 
alapján Sas Béla önkormányzati képviselőt az Idegenforgalmi és Kulturális 
Bizottság tagjának megválasztotta.  

 
Határidő: 2014. október 27. 

                                                                    Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Ferencz István nem 
önkormányzati képviselő legyen az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság tagja. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal alábbi 
határozatot fogadta el: 
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149/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bek. 
alapján Ferencz István (3346 Bélapátfalva, Arany J. u 41.) nem 
önkormányzati képviselőt az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság 
tagjának megválasztotta.  

 
Határidő: 2014. október 27. 

                                                                    Felelős: polgármester 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti, hogy az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság tagjai a következő 
személyek: 
Elnök:   Vizy Pál               önkormányzati képviselő 
Tagok:  Sas Béla             önkormányzati képviselő 
    Ferencz István    nem önkormányzati képviselő 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bíráló Bizottság tagjairól szóló javaslatát.  
Elnök:  Csűrös Zoltán  képviselő 
Tagok: Csuhány Béla  képviselő 
 Molnár Lászlóné nem képviselő  
Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri a képviselő-
testület tagjait szavazzanak, hogy Csűrös Zoltán képviselő legyen a Bíráló Bizottság 
elnöke. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
150/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bek. 
alapján Csűrös Zoltán önkormányzati képviselőt a Bíráló Bizottság 
elnökének megválasztotta.  

 
Határidő: 2014. október 27. 

                                                                    Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Csuhány Béla képviselő legyen a 
Bíráló Bizottság tagja. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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151/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bek. 
alapján Csuhány Béla önkormányzati képviselőt a Bíráló Bizottság 
tagjának megválasztotta.  

 
Határidő: 2014. október 27. 

                                                                                     Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Molnár Lászlóné nem képviselő 
legyen a Bíráló Bizottság tagja. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

152/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bek. 
alapján Molnár Lászlóné (3346 Bélapátfalva, Sport u. 6.) nem 
önkormányzati képviselőt a Bíráló Bizottság tagjának megválasztotta.  

 
Határidő: 2014. október 27. 

                                                                                     Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti, hogy a Bíráló Bizottság tagjai a következő személyek: 
Elnök:            Csűrös Zoltán        önkormányzati képviselő 
Tagok:  Csuhány Béla       önkormányzati képviselő  
   Molnár Lászlóné   nem önkormányzati képviselő 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az Ügyrendi Bizottság tagjairól szóló javaslatát. 
Elnök:  Sas Béla  képviselő 
Tagok: Csuhány Béla  képviselő 
 Vizy Pál képviselő 
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, javaslataikat. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az Ügyrendi Bizottság 
elnöke Sas Béla képviselő legyen. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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153/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bek. 
alapján Sas Béla önkormányzati képviselőt az Ügyrendi Bizottság 
elnökének megválasztotta.  

 
Határidő: 2014. október 27. 

                                                                   Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tagja 
Csuhány Béla képviselő legyen. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

154/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bek. 
alapján Csuhány Béla önkormányzati képviselőt az Ügyrendi Bizottság 
tagjának megválasztotta.  

 
Határidő: 2014. október 27. 

                                                                   Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az Ügyrendi Bizottság tagja 
Vizy Pál képviselő legyen. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

155/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bek. 
alapján Vizy Pál önkormányzati képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjának 
megválasztotta.  

 
Határidő: 2014. október 27. 

                                                                   Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság tagjai a következő személyek: 
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Elnök:   Sas Béla             önkormányzati képviselő 
Tagok:  Csuhány Béla    önkormányzati képviselő 
    Vizy Pál              önkormányzati képviselő 
 
 
X. Napirend 
Heves Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi képviselő-testület 
tagjait van-e kérdés, kiegészítés az előterjesztésben leírtakkal kapcsolatosan.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Amennyiben a régi orvosi rendelő átalakításra kerül, akkor milyen formában tudna 
beszállni a Kormányhivatal illetve a Járási Hivatal, egy esetleges új polgármesteri 
hivatal beruházásba, ha jól emlékszik az hangzott el, hogy minden további nélkül. Az 
előterjesztésben az szerepel, hogy mi ennek az építésnek a költségeit átvállaljuk. A 
Kormánymegbízott úr levelében az van megfogalmazva, hogy amennyiben 
hosszabbtávú elképzelés megvalósulna, úgy ezen költségek önkormányzat általi 
átvállalása esetén, nem zárkóznak el, hogy a járási hivatal valamennyi szervezeti 
egységét, beleértve a kormányablakot is közös épületbe helyezzük. Kérdezi, hogy az 
orvosi rendelő felújítási költséget mi vállaljuk, építünk a járási hivatalnak egy hivatalt?  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Bérleti díj nélkül kötelezettek vagyunk az elhelyezési lehetőségről gondoskodni, a 
felújítás költségeit vállalták. Ha most költöznének újonnan be, akkor igen nekünk 
kellene vállalni a felújítást, de kaptak már egy épületet használatba, ami fel lett újítva 
és ez rendelkezésükre áll, többet nem vagyunk kötelesek biztosítani. Úgy gondolja, 
ha pályázik Bélapátfalva Város egy új közigazgatási centrumba, akkor úgy kell 
pályáznunk, hogy ők is helyet kapjanak. A járás nem pályázhat, ezt az önkormányzat 
teheti meg, az utolsó bekezdés azt jelenti. Azzal véleménye szerint nem veszítünk, 
ha felújításra kerül az ingatlan. Könnyítünk a lakosságon, ha beköltözik a járási 
hivatal a településre.  
 
Barta Péter képviselő: 
Elmondja, hogy Csuhány Béla képviselő úrhoz annyiban csatlakozna, hogy 
természetesen meg kell szavazni ezt a lehetőséget, hiszen nem mindegy a 
lakosságnak hol végzik a szolgáltatást.  Komoly összegről van szó 50-70 M Ft amely 
be lesz fektetve, ebbe az épületbe. Ez egy kötött pályázat, konkrét épületre, konkrét 
célokra. Beszélt a járási hivatal vezetőjével, ők ezt a pénzt megnyerték. Alapvetően a 
rövidtávú céllal és az egyebekkel egyetért, viszont stratégiailag nagy hibának tartja, 
hogy ez eddig közösen nem valósult meg. Támogatná, de szkeptikus ebben a 
kérdésben.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ami a levél legvégén meg van fogalmazva értelmezése szerint is és a 
Kormánymegbízott úrral való egyeztetése alapján azt jelenti, hogy ez a pályázat 
Bélapátfalva önkormányzat pályázata lesz, tehát ők már az építésbe nem fognak 
tudni beszállni önerővel. 
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Csuhány Béla képviselő: 
Felolvassa a határozati javaslatot. Kérdezi, építünk akkor egy kétszer nagyobb 
hivatalt? Tudunk-e még forrást bevonni?  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslat utolsó mondatához 
egészíthetünk annyit folytatásképpen, hogy igénybe vesszük a kormányhivatal forrás 
lehetőségeit. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Elmondja, hogy tett még egy másik mellékmondatot ehhez az utolsó mondat 
folytatásához, hogy – úgy keressük a járási hivatallal közös hivatal kialakítás 
lehetőségét. Akkor mi nem mondtunk le róla, de talán árnyaltabban fogalmazunk, 
hogy elhelyezzük. 
 
Kary József alpolgármester: 
Használati jogot adunk, minden kötelezettség nélkül. A határozati javaslat utolsó 
mondata az egy feltételes mód, jövőbeni bekövetkezésre utal. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kiegészíthetjük, - amelyhez igénybe vesz a Heves Megyei Kormányhivatal 
támogatását a projekt elnyeréséhez, vagy a projekt sikeres megvalósulásához. 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait elfogadható-e így a határozati javaslat? Kéri a 
képviselő-testület tagjait, szavazzanak, a Heves Megyei Kormányhivatallal kötött 
megállapodás módosításáról az előterjesztést egészítsük ki azzal, hogy az 
önkormányzat igénybe veszi a Heves Megyei Kormányhivatal támogatását a projekt 
sikeres megvalósulásához. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 
156/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél 
Körjegyzőséghez tartozó települési önkormányzatok és a Heves Megyei 
Kormányhivatal között 2012. október 24-én kelt, a Bélapátfalvai Járási 
Hivatal kialakításához szükséges Megállapodást módosítja. A képviselő-
testület hozzájárul, hogy a járási hivatal elhelyezéséhez a Bélapátfalva, IV. 
Béla út 34. sz. (volt orvosi rendelő épülete) alatti ingatlanra a Heves 
Megyei Kormányhivatal az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő 
használati jogot kapjon. 
Amennyiben az Önkormányzat pályázati forrást nyer egy korszerű 
polgármesteri hivatal kialakításához, abban helyezi el a járási hivatal 
valamennyi szervezeti egységét is, amelyhez igénybe veszi a Heves 
Megyei Kormányhivatal támogatását a projekt sikeres megvalósulásához. 
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Határidő: 2014. október 27. 
                                                                                    Felelős: címzetes főjegyző 
 
XI. Napirend 
Együttműködési megállapodás a Belügyminisztériummal ITS kidolgozására 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi Fehér Lászlóné 
címzetes főjegyző asszonyt és Kary József alpolgármester urat kívánnak-e 
kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi a képviselő-testület 
tagjait van-e észrevétel, javaslat. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy ez évben a Belügyminisztérium megkeresett, hogy mint járás 
székhely városnak lehetőség van Integrált Településfejlesztési Stratégiák 
kidolgozására. Ehhez szükséges ez az együttműködési megállapodás, és egy 
személynek megbízási szerződés kötése a Belügyminisztériummal. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy fizetni nem kell érte, de a megállapodás megszegése esetén az 
önkormányzatot szankció terheli.  
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Felolvassa a megállapodás 11.-es pontját, miszerint az Önkormányzat vállalja, hogy 
a település részéről közreműködő városi koordinátort jelöl ki (az ITS tervezet 
kidolgozásának idejére (2015. április 30-ig)), aki az RSZCS közvetlen együttműködő 
partnere, tevékenységének segítője. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a jelen 
megállapodásban megjelölt koordinátori feladat elvégzése ugyanennek a 
személynek a munkaköri leírásában nem szerepel. Az Önkormányzat felelős azért, 
hogy a koordinátor a megbízási szerződésből eredő feladatát az Ávr. 51. § (2) 
bekezdésének megfelelően lássa el. Kérdezi, hogy lesz egy külön munkakör és 
veszünk fel erre egy plusz főt? 
 
Barta Péter képviselő: 
Megjegyzi, hogy külön munkakört erre nem hozhatunk létre. 
 
Kary József alpolgármester: 
Az önkormányzattól ez a személy külön díjazásban nem részesül. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak az Együttműködési megállapodás a 
Belügyminisztériummal ITS kidolgozásáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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157/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Belügyminisztériummal megkötendő „Együttműködési 
megállapodást” az Észak-magyarországi Operatív Program – Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és középvárosokban/ fővárosi kerületekben - 
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozásáról. 
 

Határidő: 2014. október 31. 
                                                                                    Felelős: címzetes főjegyző 
 
XII. Napirend 
Bélapátfalva Város Településrendezési eszközök módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Átadja a szót Fehér 
Lászlóné címzetes főjegyző asszonynak. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy a jogszabály értelmében önkormányzati döntést kell hozni a 
környezeti vizsgálat szükségességéről, vagy annak elvetéséről.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmúlt ülésen döntöttünk, újabb csarnoképítést tervezett az egyik helyi vállalkozó, a 
feltételek részben teljesültek. Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a 
Településrendezési eszközök módosításánál környezeti vizsgálat lefolytatását a 
környezetvédelemért felelős szervek véleményének figyelembevételével nem tartja 
szükségesnek. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

158/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 129/2014. (IX.22.) 
önkormányzati határozatban megfogalmazottak szerint készülő 
Településrendezési eszközök módosításánál a 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a környezetvédelemért 
felelős szervek véleményének figyelembevételével nem tartja 
szükségesnek. 

 
                                                             Határidő: azonnal 

                                                                                    Felelős: polgármester 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy az ún. véleményezési szakasz 
lefolytatásra került, a beérkezett vélemények tartalmát a képviselők megismerték, és 
az eljárás ennek ismeretében jelen határozat közzétételével egy időben lezárásra 
kerüljön. (7. melléklet) 



 21 

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

159/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosítás alatt 
lévő Településrendezési eszközeire vonatkozóan a 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet [továbbiakban: KR] alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Az ún. véleményezési szakasz lefolytatásra került, a beérkezett 
vélemények tartalmát a képviselők megismerték. Az eljárás ennek 
ismeretében jelen határozat közzétételével egy időben lezárásra kerül. 
 
A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti táblázatban foglalja össze a 
beérkezett véleményeket, valamint a véleményekre, észrevételekre 
vonatkozó tervezői válaszokat. A képviselő-testület a beérkezett 
véleményeket és a tervezői válaszokat elfogadja, véleményegyeztető 
tárgyalás összehívását nem tartja szükségesnek. Felkéri a polgármestert, 
hogy intézkedjen a terv befejezésével kapcsolatban.  

 
                                                            Határidő: azonnal 

                                                                                    Felelős: polgármester 
 
XIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-
Fejlesztési Program keretén belül megvalósuló tanuszoda programban részt 
kívánunk venni, az önkormányzat 5 M Ft-ot vállalt az uszoda építésében. 
Elkészíthetjük a bontási tervet az ingatlanra. Kérdezi a képviselő-testület tagjait van-e 
észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a Bélapátfalva 111/2 hrsz-ú ingatlanon lévő 
épület, volt Idősek Klubja bontási engedély elkészítéséről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
160/2014.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra - Fejlesztési 
Program keretén belül megvalósuló tanuszoda programban részt vesz, és 
az önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva 111/2 hrsz - ú ingatlanon 
lévő épület, volt Idősek Klubja elbontásra kerül. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
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                                                                       Határidő: 2014. december 31. 
                                                                       Felelős: polgármester  
 

Csűrös Zoltán képviselő: 
Érdeklődik, hogy a településen induló munkahelyteremtéssel kapcsolatosan lehet-e 
tudni valami friss információt? Javasolja, a következő képviselő-testületi ülésre a 
három cégvezető meghívását a projekttel kapcsolatosan. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Egyetért a cégvezetők meghívásával, és javasolja a Bélkő Kft. vezető asszonyának 
meghívását is a soron következő ülésre. 
 
Barta Péter képviselő: 
Javasolja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági ülésre való meghívásukat is. 
Érdeklődik, hogy a Művelődési Ház igazgatói posztjára érkezett-e pályázat? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Elmondja, hogy egy pályázat érkezett az elmúlt héten, és a pályázat benyújtás 
határideje október 22-én lejárt. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Érdeklődik, hol tart a Mártírok út építési terve és a József Attila úti járdaépítés, ezek 
ütemekre bontva is megvalósíthatók lennének. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a Mártírok útra árajánlat van, három plusz egy kis szakaszból áll. 
Következő ülésre megnézzük mik az elmaradások pontosan. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Javaslatot tesz a Bükki Nemzeti Parkkal való kapcsolat felvételére, valamint a 
következő képviselő-testületi ülésre az Egererdő Zrt.-t is meghívni. Elmondja, hogy 
jelezték többen is, hogy a lovas kocsis mikulás az elmúlt években kimaradt és igény 
lenne rá. Az avarégetéssel kapcsolatosan szeretne pár szót mondani, van rá 
törvényünk, aminek a betartására nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Javasolja 
meghatározott időre konténer kihelyezését adott napig. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy időszerű lenne a kapcsolat felvétel a Bükki Nemzeti Parkkal, komoly 
fejlesztési projektben gondolkodik Horváth László országgyűlési képviselő és az Egri 
Érsek úr, konzorcium tagként meg kell hívni az Egererdő Zrt.-t a soron következő 
ülésre. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az avarégetéshez konténer 
kihelyezése és elszállítása 40 E Ft + Áfa.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 

 
 Fehér Lászlóné                         Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                          polgármester 


