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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 

23–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. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2015. évi 

költségvetésének megtárgyalása 
2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

elfogadása   
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi 

költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 
4. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
5. Munkamegosztási megállapodások elfogadása 
6. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

18/2015. (II.23.) 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás és 
intézményei 2015. évi költségvetése azonnal 

19/2015. (II.23.) Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése azonnal 
20/2015. (II.23.) Munkamegosztási megállapodások azonnal 
21/2015. (II.23.) Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése 2015.12.31. 

22/2015. (II.23.) 
Petőfi Sándor Két Tanítási nyelvű Általános Iskola felvételi 
körzetének meghatározása 

azonnal 

23/2015. (II.23.) Járási hivataltól visszaadásra kerülő ingóságok azonnal 

24/2015. (II.23.) 
„Bélapátfalva Fogyatékosok Otthona kiváltása” projekthez 
értékesített Gyár utcai 1001/26 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlan vételárából 90% kedvezmény 

azonnal 

25/2015. (II.23.) 
Glück Szilveszter Tűzoltó parancsnoki, és Nádasi Dávid 
parancsnok helyettesi kinevezése 

azonnal 

26/2015. (II.23.) 
Büntetés-végrehajtási intézet pályázattal kapcsolatos lakossági 
fórum  

2015.03.06. 

27/2015. (II.23.) 
A Művelődési Ház és Könyvtár részére 500 e Ft önrész biztosítsa 
érdekeltségnövelő pályázathoz 

azonnal 

28/2015. (II.23.) Olajos Péter ápolási díj megállapítása 2015. 03. 02. 

 

 
Bélapátfalva, 2015. február 23. 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

5/2015. (II.24.) Önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetéséről 

6/2015. (II.24.) 
Önkormányzati rendelet a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a szociális 
alapszolgáltatásokról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február  

23-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 

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

 
Nem jelent meg: Barta Péter önkormányzati képviselő 

 
Meghívottak:   Dr. Holló István Eger-Audit Kft. ügyvezetője 
 Szaniszlóné Molnár Emese Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális   

Szolgáltató Központ vezető 
                          Árvai Zsuzsanna pénzügyi előadó 
 Rózsáné Smid Krisztina pénzügyi előadó 
       

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
        

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat és a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 6 fő, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 

 
Napirend 

 

 
1. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2015. évi 

költségvetésének megtárgyalása 
2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

elfogadása 
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi 

költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 
4. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
5. Munkamegosztási megállapodások elfogadása 
6. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 
7. Egyéb ügyek indítványok  

 

 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2015. évi 
költségvetésének megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy II. fordulóban tárgyaljuk a költségvetést, a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, 
kéri, az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait. Röviden ismerteti a Turisztikai, Kulturális és 
Szociális Bizottság ülésén elhangzottakat. Az I. fordulóban tárgyalt költségvetést 
fogadjuk el, számszaki módosítás nem történt a II. fordulóra, de ezt meg kell 
vizsgáltatni. 2015. május 31. határidővel legyen átvizsgálás a társulási 
elszámolásban. ÁFA törvény szerinti logika, konkrét válasz nincs, erre is derüljön 
fény mi az oka a vizsgálatnál. A bizottság a kiegészítéssel elfogadásra javasolja. 
 
Csuhány Bél a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, és egyetért a 
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság véleményezésével, javaslatával és 
elfogadásra javasolja. Települések kiadása ne emelkedjen.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatosan. Kéri szavazzanak a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és 
Szociális Társulás és intézményei 2015. évi költségvetéséről az előterjesztés és a 
bizottságok javaslata alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

18/2015. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
javasolja elfogadni a Társulásnak a Bélapátfalva és Térsége 
Gyermekjóléti és Szociális Társulás és intézményei 2015. évi 
költségvetését azzal a kiegészítéssel, hogy: 

- 2015. május 31. határidővel legyen átvizsgálás a társulási 
elszámolásban, hozzájárulás ne növekedjen, 

- készüljön önköltségszámítás a térítési díjakra. 
                                                      

                                                                       Határidő: azonnal  
                                                            Felelős: Ferencz Péter 
                                                                        polgármester 

 
II. Napirend 
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
elfogadása 
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Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri az elnököket ismertessék a 
bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, bizottságuk tárgyalta a napirendet, 
egyhangulag elfogadásra javasolja. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, a bizottság tárgyalta a napirendet, 
egyhangulag elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri, 
szavazzanak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetéséről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

19/2015. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetését, mely beépül az Önkormányzat költségvetési rendeletébe. 

                                                     
                                                    Határidő: azonnal  

                                                            Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                      polgármester 

 
III. Napirend 
Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről 
szóló rendelet elfogadása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri az elnököket ismertessék a 
bizottsági ülésen elhangzottakat. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, különösebb módosítás nem volt a 
költségvetésben, a bizottság elfogadásra javasolja. 
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Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Pár információt mondana, az I. fordulóhoz képest érdemi változás a civil 
szervezeteknél és a Művelődési Ház és Könyvtárnál mutatkozik. Elhangzott a 
közutak kátyúzása ügyében, célszerű lenne kidolgozni egy hirdetést a lakosság felé, 
hogy hol, melyik részen tervezzük és készítjük. Belvíz elvezetési programnál 
megjelölni, hogy mi a műszaki tartalom. Mozdony visszahelyezésére nincs költség 
elkülönítve. Civil szervezetek támogatási módjáról minél szélesebb átláthatóság 
legyen. Könyvvizsgáló úr elmondta, hogy megvizsgálták a rendelet tervezetet, 
támogatják az elfogadást.  A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is egyhangulag 
elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Civil szervezeteknél 1 M Ft-ot emeltünk, átcsoportosítás történt, főösszeg nem 
változott. Kátyúzást meg kell ejtenünk, közmunka programnál pályázni kell, ütemezve 
kapjuk a létszámot a műszaki osztállyal egyeztetés lesz. A mozdony területének 
előkészítése van tervezve közmunka program keretében. Átadja a szót Dr. Holló 
István könyvvizsgáló úrnak.  
 
Dr. Holló István Eger-Audit Kft. ügyvezetője: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. Elmondja, hogy 
megvizsgálták a Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
költségvetési rendelet tervezetét. A vizsgálatot 3 szempontból végezték el. A rendelet 
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a tervezett előírások biztosítják-e a 
költségvetés egyensúlyát, illetve az előirányzatok kellően megalapozottak-e. 
Összességében azt tudja mondani, hogy a rendelet tervezet megfelel a 
jogszabályoknak, javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri, 
szavazzanak a Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendelet tervezetről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) 
önkormányzati rendeletét, a 2015. évi költségvetéséről. (1. melléklet) 
 
IV. Napirend 
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Átadja a szót Fehér 
Lászlóné címzetes főjegyző asszonynak, tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a 
napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelet alapjaiban más, mint ami 
eddig volt. A módosítás értelmében 2015. március 1-jével megszűnik az 
önkormányzati hatáskörbe tartozó méltányossági ápolási díj, méltányossági 
közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás és lakásfenntartási támogatás 
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törvényi szabályozása, az aktív korúak ellátása átkerül a járási hivatalokhoz és az 
önkormányzati segélyt a települési támogatás váltja fel. A 3. §-ban olvasható a 
települési támogatás, nem szerepel benne az ápolási díj, ami eddig sem volt kötelező 
feladat. Azon ügyfeleink, akik részesülnek jelenleg ápolási díjban, a rendelet 
hatályba lépését követően 2 hónapig még fogják kapni. A feladat-, hatáskörök a 
testületre vannak szabva, amit átruháztunk a polgármesterre. Támogatási formákról 
annyit szeretne mondani, hogy lakhatási támogatásnál 70-80% összeget kaphatnak, 
hat hónapra kell megállapítani, az eddigi 1 évhez képest, temetési támogatásban 
nem változtattunk. A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel családonként egy 
naptári évben legfeljebb három alkalommal állapítható meg, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást is beszámítva.  
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
A Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottsági ülésen felmerült egy javaslat a tűzifa 
támogatásnál, miszerint a háztartásonként minimum 0,5 m3 legyen 1 m3.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy ez a tűzifa támogatás nem kifizetődő, valószínűnek tartja, hogy a 
jövő évben ezt nem vesszük igénybe, mivel a rendelet alapján, mind a 170 fő igénylő 
jogosult volt a támogatásra. Az önkormányzatot önrész terhelte. 88 m3 fát kaptunk, 8-
10 kérelem volt, aki nem volt jogosult.  
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Mivel a polgármestertől kellő tájékoztatást kapott, így a Turisztikai, Kulturális és 
Szociális Bizottság javaslatát visszavonja.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri, 
szavazzanak a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.24.) 
önkormányzati rendeletét, a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a szociális 
alapszolgáltatásokról. (2. melléklet) 
 
 
V. Napirend 
Munkamegosztási megállapodások elfogadása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Átadja a szót Fehér 
Lászlóné címzetes főjegyző asszonynak, tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a 
napirendi ponttal kapcsolatosan, valamint kéri, Csuhány Béla Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy jogszabály írja elő, hogy a pénzügyi – 
gazdálkodási feladatokat az intézményeknek egymás között meg kell határozni és a 
Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a bizottság tárgyalta a napirendet, 
egyhangulag elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
Munkamegosztási megállapodások elfogadásáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

20/2015. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal és: 

- a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár, 
- a Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde között létrejövő 

munkamegosztási megállapodásokat, és az államháztartásról szóló  
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31.) Korm. rendelet 9. §. (5 a) 
pontja alapján jóváhagyja. 

                                                     
                                                    Határidő: azonnal  

                                                            Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                      polgármester 

 
VI. Napirend 
Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2015. évi szabadság tervét 
megkaptuk, amit 2015. február 28-ig jóvá kell hagyni. Halmozott szabadsága nincs. 
Szabadság ideje alatt Kary József alpolgármester úr helyettesíti, mindenképpen 
igényt tart a májusi és a decemberi szabadságára az előterjesztett ütemezés szerint. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyásáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

21/2015. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ferencz Péter 
főállású polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését a mellékelt 
szabadságolási terv alapján jóváhagyja. (3. melléklet) 
 

                                                       Határidő: folyamatos  
                                                                        2015.12.31. 

                                                            Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                      polgármester 
 

VII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy van előttünk egy előterjesztés a 
Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási nyelvű Általános Iskola felvételi körzetének 
véleményezéséhez. A körzetek megállapításához a Kormányhivatalnak be kell 
szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. Elmondja, hogy a 
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri Vizy Pál 
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, bizottságuk tárgyalta a napirendet, 
egyhangulag elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Kéri, 
szavazzanak a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási nyelvű Általános Iskola 
felvételi körzetének meghatározásáról az előterjesztés szerint.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

22/2015. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola (3346 Bélapátfalva, Apátság út 2.) körzet meghatározása 
– Bekölce, Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél 
települések – megfelel Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-
testületének. 
 

                                                                             Határidő: azonnal 
Felelős: Ferencz Péter 

                                                                                                polgármester 
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a járási hivatal átadás átvételi 
jegyzőkönyvben leírtak alapján visszaad részünkre ingóságokat, amit 2013. január 1-
el átadtunk, ezzel módosul a szerződés.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
2012. október 24. napján kelt Heves Megyei Kormányhivatallal megkötött 
megállapodás 2. számú módosításáról és a Bélapátfalvai Járási Hivatal által 
Bélapátfalva Város Önkormányzat részére visszaadott ingóságokról.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

23/2015. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a 2012. október 24. napján kelt, X-B/01/34/2012 számon a 
Heves Megyei Kormányhivatallal megkötött megállapodás 2. számú 
módosítását a Bélapátfalvai Járási Hivatal által Bélapátfalva Város 
Önkormányzat részére visszaadott ingóságokról. (4. melléklet) 

                                                                             
                                                                            Határidő: azonnal 

Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                                polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Benedek István úr, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves megyei kirendeltségének igazgatója kereste 
meg a napokban, alapkőletételt szeretnének, de a talaj a Gyár utcai területen nem 
megfelelő. Többlet költség, amit az önkormányzatra hárítanának, 10 M Ft. Erre a 
telekre így nem fog tudni építkezni, vagy ha igen, költségesebb lesz az építkezés. 
Építési törmelék van a földbe ásva, más alapozási munkával lehetne megoldani. A 
szerződés alapján a vevőnek kellett volna bevizsgáltatni a területet, és erről az 
eladónak másolatot adni. Az önkormányzat visszavásárolhatja a területet, ezt tudjuk 
opcióként felajánlani. Másik megoldásként javasolja, maradjon meg a jó kapcsolat, 
és 90% engedményt adjunk nekik az eladási árból, ennyire rossz minőségű területre 
nem számított. A talaj minőségéről jegyzőkönyv készüljön, szakértő általi 
megállapításokkal. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, és támogatja a 
javaslatot.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Érdeklődik, hogy mennyi volt az értékesítés? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
1.700 e Ft volt az értékesítés. Egyeztetést várunk még. Kérdezi a Képviselő-testület 
tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak, hogy a „Bélapátfalva 
Fogyatékosok Otthona kiváltása” projekthez értékesített Gyár utcai 1001/26 hrsz-ú 
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önkormányzati tulajdonú ingatlan vételárából 90% kedvezményt adjunk, szakértői 
vélemény alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

24/2015. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a „Bélapátfalva Fogyatékosok Otthona kiváltása” 
projekthez értékesített Gyár utcai 1001/26 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlan vételárából, egyeztetés során maximum 90% kedvezményt 
adjunk, szakértői vélemény alapján. 

 
                                                                            Határidő: azonnal 

Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                                 polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Bélapátfalva Önkormányzati 
Tűzoltóságon személyi változás történt az utóbbi időben. Jelenleg megbízott 
parancsnok van, Glück Szilveszter személyében. Sas Attila parancsnok úr egészségi 
állapota miatt távozott a tűzoltóságról. A Képviselő-testület döntése alapján a 
Köztestületi Tűzoltóság elnöksége választja a parancsnokot, és a parancsnok-
helyettest. Javaslata az lenne, hogy 2016. decemberig, 2 évre vonatkozóan Glück 
Szilveszter parancsnoki, Nádasi Dávid parancsnok helyettesi kinevezést kapjon. 
Folyamatos ellenőrzések vannak a tűzoltóságon, hivatásos őrs legyen, szó van róla, 
és akkor létszámváltozás is bekövetkezik. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e 
észrevétel, javaslat. Kéri, szavazzanak Glück Szilveszter Önkormányzati Tűzoltóság 
parancsnoki, és Nádasi Dávid parancsnok-helyettesi kinevezéséről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

25/2015. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Bélapátfalva Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki 
kinevezését Glück Szilveszter, és parancsnok-helyettesi kinevezését 
Nádasi Dávid kapja 2016. december 31-ig. 
 

                                                                            Határidő: azonnal 
Felelős: Ferencz Péter 

                                                                                                 polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Belügyminisztérium a büntetés-
végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő 
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átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló határozat 
végrehajtása érdekében keresett területnek Bélapátfalván két terület jöhet szóba, 
amik felajánlhatók. Tudni kell, hogy kb. 60-80 város fog pályázatot benyújtani, és 
csak öt intézmény épülhet meg. Van még területünk, de az már termőföld, és 
osztatlan közös tulajdon. A Képviselő-testületi döntés után lakossági fórumot lehetne 
tartani, a döntésünket meg tudjuk változtatni, ha a lakosság másképpen gondolja. 
Véleménye szerint a 250 fő foglalkoztatott megmozgatja az érdeklődést. 2015. 
március 31-ig kell, hogy készen legyünk a pályázattal. Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta, kéri Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökét, ismertesse az ülésen elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, a felajánlásra szánt területek 
rekultivált területek, ezt mindenképpen jelezni kell. Pályázatra mondjunk igent, de ne 
ütközzünk etikátlan dolgokba. A lakosság felé tájékoztatást kell kiküldeni, 
véleménynyilvánítás végett. Lakossági támogatás után legyen állásfoglalása a 
Képviselő-testületnek.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester úr távozott az ülésről, a 
döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő a Képviselő-testület továbbra is 
határozatképes. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a szórólap kiküldéséről és lakossági fórum tartásáról minél hamarabb.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

26/2015. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a büntetés-végrehajtási intézet férőhelybővítő 
beruházáshoz börtön objektum építésére alkalmas önkormányzati 
tulajdonú beépítésre szolgáló terület térítésmentes felajánlásra vonatkozó 
pályázati felhívásról szórólap kerüljön kiküldésre, és közmeghallgatás 
tartására kerüljön sor.  

                                                                             
                                                                            Határidő: 2015. március 6. 

                                                                       Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                           polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Kary József alpolgármester úr visszaérkezett az ülésre, a 
döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület határozatképes. 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgató asszonya jelezte, érdekeltségnövelő pályázaton szeretnének indulni. 
Hangosítás és technikai fejlesztésről lenne szó, 500 e Ft önrészt kellene vállalni. 
Javasolja, asztali mikrofonok is kerüljenek bele. Határideje van, azért kérte most az 
igazgató asszony. 
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Vizy Pál képviselő: 
Műszaki háttér információt kaptunk korábban. 
Csuhány Béla képviselő: 
Megjegyzi, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár munkatervébe benne van, hogy 
ezzel gondok vannak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
Művelődési Ház és Könyvtár részére 500 e Ft önrész biztosításáról az 
érdekeltségnövelő pályázathoz. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

27/2015. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár részére 500 e Ft önrészt 
biztosít az érdekeltségnövelő pályázathoz. 

                                                                            
                                                                            Határidő: azonnal 

Felelős: Ferencz Péter 
                                                                                                 polgármester 
 

Csuhány Béla képviselő: 
Érdeklődik, hogy a költségvetésbe a közmunkaprogram keretén belül szerepel-e 
patakmeder tisztítás, az utak kereszteződésénél is meg kell oldani. Panasz, 
bejelentés érkezett az Akácfa út végén a romos épület törmelék elszállítása végett. 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Arra nem tudtunk pályázni, de a normál közcélú munkába el tudjuk végeztetni a 
patakmeder tisztítást. Van még eligazításra váró törmelék, saját telkünkön lévő 
gödörbe hordtuk a hulladékot. A mellette lévő telken, mikor kint járt látott rengeteg 
kommunális hulladékot is, ha az idő úgy engedi, véglegesen elrendezésre kerül. 

 
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 ügyet tárgyal. 
 

 
 

     Kmf. 
   
                         Ferencz Péter                        Fehér Lászlóné 
      polgármester                         címzetes főjegyző 

 
 
 
 


