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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29–

én 18.30 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 

1. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat 
munkarészének, valamint Célrendszerének elfogadása 

2. Bélapátfalva Város és intézményei 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet tervezet: 

- Bélapátfalva Művelődési Ház és Könyvtár 
- Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 
- Bélapátfalva Város Önkormányzat 

3. Az Önkormányzat intézményeinél 2014. évben végzett 
belsőellenőrzések éves összefoglaló jelentése 

4. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 

5. Fizető várakozóhelyek kijelölése 
6. Az Apátsági belépőjegy árakról 
7. Házi gyermekorvosi szerződés  
8. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

57/2015. (IV.29.) ITS Megalapozó vizsgálat munkarészének, valamint célrendszerének 
elfogadása 2015. május 8. 

58/2015. (IV.29.) Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadás 2015. április 30. 

59/2015. (IV.29.) Az Önkormányzat intézményeinél 2014. évben végzett 
belsőellenőrzések éves összefoglaló jelentése azonnal 

60/2015. (IV.29.) Fizető várakozóhelyek kijelölése 2015. június 30. 
61/2015. (IV.29.) Az Apátsági belépőjegy árak azonnal 
62/2015. (IV.29.) Házi gyermekorvosi szerződés azonnal 
63/2015. (IV.29.) Illés András ápolási díj megszüntetése 2015. április.12. 

 
 

 
Bélapátfalva, 2015. április 29. 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

10/2015. (V.4.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
2014. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról 

11/2015. (V.4.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29–

én 18.30 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
 
Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

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

 
Nem jelent meg: Vizy Pál önkormányzati képviselő. 
 
Meghívottak:    Csákvári Ádám pénzügyi előadó 
  Árvai Zsuzsanna pénzügyi előadó 
       

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
        

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

 
Napirend 

 

1. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat 
munkarészének, valamint Célrendszerének elfogadása 

2. Bélapátfalva Város és intézményei 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet tervezet: 

- Bélapátfalva Művelődési Ház és Könyvtár 
- Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 
- Bélapátfalva Város Önkormányzat 

3. Az Önkormányzat intézményeinél 2014. évben végzett 
belsőellenőrzések éves összefoglaló jelentése 

4. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 

5. Fizető várakozóhelyek kijelölése 
6. Az Apátsági belépőjegy árakról 
7. Házi gyermekorvosi szerződés  
8. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat 
munkarészének, valamint Célrendszerének elfogadása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a 
napirendet. Kéri az elnököt és a bizottsági tagot ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének, valamint Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagjának. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság a Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottsággal együtt 
tárgyalta a napirendet. Tájékoztatást kaptunk az anyag készítőitől, május 30-ig kell, 
hogy elfogadásra kerüljön, a végleges stratégiai tervezet augusztus, szeptemberben 
lesz. A bizottságok az Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat 
munkarészének, valamint Célrendszerének elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 
május 8-ig kerüljenek be az észrevételek a polgármesteri hivatalba a városi 
koordinátor részére, aki továbbítja a Projmen Kft. képviselőjének, egyhangulag 
elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 
 
Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagja: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. A bizottságuk egyetért a 
Pénzügyi és Városfejlesztési bizottsággal, így egyhangulag elfogadásra javasolja a 
napirendet. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak az Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat 
munkarészének, valamint Célrendszerének elfogadásáról azzal a kiegészítéssel, 
hogy május 8-ig eljuttatjuk a hivatalba az észrevételeket és a kapcsolattartó 
továbbítja. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

57/2015. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja az Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat 
munkarészének, valamint Célrendszerének elfogadását azzal a 
kiegészítéssel, hogy: 

- május 8-ig kerüljenek be az észrevételek a polgármesteri hivatalba 
a városi koordinátor részére, aki továbbítja a Projmen Kft. 
képviselőjének.  

 
 

                                                      Határidő: 2015. május 8. 
                                                   Felelős: polgármester 
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II. Napirend 
Bélapátfalva Város és intézményei 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet tervezet: 

- Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a 
napirendet. Kéri az elnököt és a bizottsági tagot ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének, valamint Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagjának. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
bizottsággal együtt tárgyalta a 2014. évi beszámolót, helyi adóknál elmaradások 
mutatkoznak, de tájékoztatást kaptunk jegyzőasszonytól ez ügyben. Ebben az 
anyagban szerepel a Bélapátfalva Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadása is 
melyet javasolnak elfogadásra. A napirendet bizottságok, egyhangulag elfogadásra 
javasolják a Képviselő-testületnek. 
 
Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagja: 
A bizottságuk egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottsággal, így egyhangulag 
elfogadásra javasolja a napirendet. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

58/2015. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetésének végrehajtását, amely beépül az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési végrehajtásáról szóló rendeletébe. 
 

                                                        Határidő: 2015. április 30. 
                                                   Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalva Város és intézményei 
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet tervezetről 
az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta, a  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.04.) 
önkormányzati rendeletét, a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról. (1. melléklet) 
 
III. Napirend 
Az Önkormányzat intézményeinél 2014. évben végzett belsőellenőrzések éves 
összefoglaló jelentése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a 
napirendet. Kéri az elnököt és a bizottsági tagot ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének, valamint Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagjának. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság a Turisztikai, Kulturális és Szociális bizottsággal együtt tárgyalta a 
napirendet, apróbb hiányosságok vannak. Intézkedési terv készült, és a belső ellenőr 
fogja ellenőrizni. Vagyongazdálkodásnál tár fel hiányosságokat, utóvizsgálat van 
ebben az évben. A vizsgálatok módosítása, valamint az ellenőrzés lefolytatásának 
időpontja a jegyző és a szolgáltató egyeztetése alapján került meghatározásra. A 
Képviselő-testület által a 2015. évi belső ellenőrzési tervben került elfogadásra az 
elmaradt ellenőrzés végrehajtása.  
 
Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagja: 
A bizottságuk egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottsággal, így egyhangulag 
elfogadásra javasolja a napirendet. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait szavazzanak, az Önkormányzat intézményeinél 2014. 
évben végzett belsőellenőrzések éves összefoglaló jelentéséről az előterjesztés 
szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

59/2015. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat intézményeinél 2014. évben végzett belső 
ellenőrzésének éves összefoglaló jelentését. 

                                            
                                            Határidő: azonnal 

                                                          Felelős: címzetes főjegyző 
 
 
 

 
 



7 

 

IV. Napirend 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a 
napirendet. Kéri az elnököt és a bizottsági tagot ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének, valamint Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagjának. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Az Apátsági projekt kapcsán funkcióbővítés miatt van szükség a módosításra. 
Kiegészítés a napirendi ponttal kapcsolatosan, a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélfogadási rendjének módosítása. Az új ügyfélfogadási rend Hétfő-Kedd-
Péntek napokon 7.30 – 11.30-ig, Szerda-Csütörtök 12.00-16.00-ig. A bizottságuk 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagja: 
A bizottságuk egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottsággal, így egyhangulag 
elfogadásra javasolja a napirendet. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait szavazzanak, az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztés, 
valamint az elhangzott ügyfélfogadási rend módosításáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta, a  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (V.04.) 
önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. 
(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. (2. melléklet) 
 
V. Napirend 
Fizető várakozóhelyek kijelölése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a 
napirendet. Kéri az elnököt és a bizottsági tagot ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének, valamint Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagjának. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy konzultációs jellegű volt a beszélgetés. Rendeletet kellene alkotni a 
parkolásra. Kötelező a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel szerződést kötni, lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy mobil telefonnal tudjanak parkoló díjat fizetni, valamint 
ügyfélszolgálatot kell kialakítani. A polgármester úr javaslata alapján, miszerint a 
parkolási rendeletet most ne hozzuk meg, ha hátrány nem származik belőle, legyen 
egy írásos állásfoglalás a NORDÁ-tól. Amennyiben nem szükséges a parkolási díjat 
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bevezetni, legyen ingyenes. A bizottságuk, így javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek.  
 
Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagja: 
A bizottságuk egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottsággal, így egyhangulag 
elfogadásra javasolja a napirendet. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait szavazzanak, a fizető várakozóhelyek kijelöléséről, és 
kérjünk írásos tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az Apátsági pályázathoz 
kötelező-e a parkolási díj bevezetése.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

60/2015. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a fizető várakozóhelyek kijelöléséről most ne döntsünk, 
hanem kérjünk írásos tájékoztatást a NORDÁ.-tól arra vonatkozóan, hogy 
az Apátsági pályázathoz kötelező-e a parkolási díj bevezetése. 
Amennyiben nem szükséges a parkolási díjat bevezetni, legyen ingyenes. 

                                             
                                                                 Határidő: 2015. június 30. 

                                                          Felelős: polgármester 
 
VI. Napirend 
Az Apátsági belépőjegy árakról 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a 
napirendet. Kéri az elnököt és a bizottsági tagot ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének, valamint Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagjának. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatást kaptunk, hogy az árak az Idegenforgalmi egyesülettel és Szabó József 
apát úrral egyeztetve lettek megállapítva.  A pályázatban csoportos belépőjegy nem 
szerepelt, de a határozati javaslatot most ezzel kiegészítenénk. A 15 fő felett 
csoportos jegy ára 300 Ft/fő/alkalom, diák/nyugdíjas 200 Ft/fő/alkalom. A bizottságuk 
egyhangulag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagja: 
A bizottságuk egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottsággal, így egyhangulag 
elfogadásra javasolja a napirendet. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak az Apátsági belépőjegy árakról az előterjesztés és az elhangzott 
kiegészítő javaslat alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

61/2015. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése – 
Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” (ÉMOP-2.1.1./B-
12) című pályázat keretében az Önkormányzat által üzemeltetett Apátsági 
műemlék belépőjegy árait az alábbiak szerint megállapítja:  
 
Felnőtt belépőjegy: 400,- Ft/fő/alkalom 
Kedvezményes (diák/nyugdíjas) belépőjegy: 250,- Ft/fő/alkalom 
Családi (2 felnőtt + 2 gyerek) belépőjegy: 1000,-Ft/alkalom 
Csoportos jegy (15 főtől) felnőtt 300,- Ft/fő /alkalom 
              diák/nyugdíjas 200,- Ft/fő/alkalom 
Fényképezési jegy: 200,- Ft/fő/alkalom 
 

                                                    Határidő: azonnal 
                                                          Felelős: polgármester 

 
 
VII. Napirend 
Házi gyermekorvosi szerződés 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Kormányhivatal Népegészségügyi osztálya és az Egészségbiztosítási 
Pénztár egyeztetése alapján kérték a szerződés szövegének pontosítását. Formális 
változás van benne csak. A szerződés határozatlan időre szól, de jogszabály írja elő 
a minimum 5 évet, melyet a gyermekorvos kért, hogy kerüljön bele a szerződésbe. A 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököt és a bizottsági tagot ismertessék a 
bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökének, valamint Sas Béla Turisztikai, Kulturális és 
Szociális Bizottság tagjának. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A bizottságok együttesen tárgyalták a napirendet és egyhangulag elfogadásra 
javasolják a Képviselő-testületnek. 
 
Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagja: 
A bizottságuk egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottsággal, így egyhangulag 
elfogadásra javasolja a napirendet. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a házi gyermekorvosi szerződésről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

62/2015. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a házi gyermekorvosi szerződés módosítását. (3. melléklet) 

 
                                                    Határidő: azonnal 

                                                          Felelős: polgármester 
 

VIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
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 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


