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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22–

én 17.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 

 

1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
2. Beszámoló a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 

tevékenységéről 
3. Beszámoló a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület 

tevékenységéről   
4. Beszámoló a Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület tevékenységéről 
5. Beszámoló a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület tevékenységéről 
6. Tájékoztató a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület 

tevékenységéről 
7. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezet 

Belügyminisztérium számára minőségbiztosításra történő 
megküldésére 

8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
9. Helyi közutak forgalmi rendjéről szóló rendelet tervezet 
10. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 

 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

87/2015. (VI.22.) Beszámoló Bélapátfalva Város közrend-közbiztonsági helyzetéről azonnal 

88/2015. (VI.22.) Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 2014. évi 
beszámolója azonnal 

89/2015. (VI.22.) Beszámoló a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület 
tevékenységéről azonnal 

90/2015. (VI.22.) Bükki Menyecskék Egyesületének 2014. évi beszámolója azonnal 

91/2015. (VI.22.) Beszámoló Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület 2014. évi 
tevékenységéről azonnal 

92/2015. (VI.22.) Beszámoló a Sport Közhasznú egyesület tevékenységéről azonnal 

93/2015. (VI.22.) 
Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének az 
államigazgatási egyeztetési eljárást követő minőségbiztosításra 
történő benyújtása a Belügyminisztérium részére 

2015. június 30. 

94/2015. (VI.22.) Bélapátfalva Város településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai azonnal 

95/2015. (VI.22.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása ZV Zöld Völgy 
Nonprofit Kft által 2015. június 30. 

96/2015. (VI.22.) Helyi közutak forgalmi rendjéről 2015. július 31. 
97/2015. (VI.22.) Helyi esélyegyenlőségi program áttekintése 2015. június 30. 

98/2015. (VI.22.) Bélapátfalva, Gyár u 5. fsz. 3. lakás, valamint a Bélapátfalva, Május 
1. u 717 hrsz-ú épület bérleti szerződés meghosszabbítás 2015. augusztus 31.  
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Bélapátfalva, 2015. június 22. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

14/2015. (VI.23.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22–

én 17.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

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

 
Meghívott:        Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság-vezető 
           Petrányi Lajos r. őrnagy Bélapátfalvai Rendőrőrs parancsnok 
  Bárdos Dénes Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület elnöke 
  Erdei Anikó Projmen Kft. menedzser 
  Bognár Endre főépítész 
  Klein György építészmérnök 
  Klein Krisztina építészmérnök 
  Mikóné Kormos Erika ITS városi koordinátor 
                          Mikó Ákos műszaki előadó 
  
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, meghívott vendégeket és a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 7 fő, a testület határozatképes és az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a 
meghívóban szereplő napirendi pontok három napirendi ponttal való kiegészítésére. 
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 

Napirend 
 

1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
2. Beszámoló a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 

tevékenységéről 
3. Beszámoló a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület 

tevékenységéről 
4. Beszámoló a Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület tevékenységéről 
5. Beszámoló a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület tevékenységéről 
6. Tájékoztató a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület tevékenységéről 
7. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezet 

Belügyminisztérium számára minőségbiztosításra történő megküldésére 
8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
9. Helyi közutak rendjéről szóló rendelet tervezet 
10.  Tájékoztatás a központi címregiszterről 
11. Helyi esélyegyenlőségi program áttekintése 
12. Lakbér szerződések 
13. Egyéb ügyek, indítványok 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi 
Petrányi Lajos rendőrőrs parancsnokot, illetve Bognár József alezredes urat 
kívánnak-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.  
 
Bognár József rendőr alezredes: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. Pár gondolatot szeretne az 
írásos előterjesztéshez. Célkitűzéseink között szerepelt és szerepel ma is, hogy a 
lakosság minél szélesebb rétegét bevonjuk a város közrendjének, közbiztonságának 
megóvásába. Amióta a bélapátfalvai rendőrőrs megalakult, az ismerté vált 
bűncselekmények száma csökkent. Valamennyi iskolában iskola rendőr működik, 
felhívják a diákok figyelmét a kábítószerekkel kapcsolatosan. Tavalyi évben az 
idősebb korosztály számára tartottak tájékoztatást, közbiztonság egyeztető 
fórumokat. Vagyon elleni bűncselekmények számát 50%-kal sikerült visszaszorítani 
kapitánysági szinten, illetve őrs szintjén is csökkenő tendenciát mutat a 
bűncselekmények száma. A balesetek száma emelkedett, viszont halálos baleset 
nem történt. Ha további kérdés, észrevétel van, szívesen válaszol. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Érdeklődik, hogy szóba jött-e Bélapátfalva térfigyelő rendszerének fejlesztése a 
következő időszakra. Minek tulajdonítható a beszámoló 4. mellékletében olvasható 
szolgálati órák visszaesése?  
 
Bognár József rendőr alezredes: 
Pályázati lehetőség van, az önkormányzatnak kell ezt megpályáznia a támogatói 
nyilatkozatokat megadjuk. A statisztika alapján évről évre csökken a 
bűncselekmények száma. 2013 szeptemberében új szolgálati rendszer lett 
meghatározva, és 2014-ben növekedett a havi túlszolgálati idő. 2015-ben az elmúlt 
hónapban az Egri Rendőrfőkapitányságra 19 fő kollégát kellett biztosítani, 
továbbképzési vizsgák miatt. A kapitányságnak 49 települése van, ahol rendet kell 
tartani. 
 
Barta Péter képviselő: 
Kamerarendszer fejlesztését szükségesnek tartja. Célszerű lenne sebességmérő 
elhelyezése is az Eger felől jövők mérésére a Művelődési Ház előtt, illetve a volt 
Polgármesteri Hivatal előtt. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a beszámolót Bognár József rendőr alezredes úrnak, és kérdezi a 
Képviselő-testület tagjait van-e további kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a 
település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról 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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87/2015. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
 Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

II. Napirend 
Beszámoló a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 
tevékenységéről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi 
Vizy Pál urat a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnökét kíván-e 
kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.  
 
Vizy Pál Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnöke: 
Köszönti a meghívott vendégeket és a megjelenteket. 2014-ben egyesületünk az 
előző évekhez hasonlóan az alapszabályban meghatározott célok megvalósítását 
tartotta szem előtt, figyelembe véve az előző évi taggyűlésen kitűzött feladatokat. A 
feladatok is a hatékony település marketinget helyezte középpontba. A beszámoló 
végén látható egy fontos rész az idegenforgalmi adó alakulásáról, bízik benne, hogy 
az egyesület munkája nagyban hozzájárult az utóbbi évek legmagasabb 
idegenforgalmi adó bevételéhez, egyben meggyőződése, hogy színvonalas 
turisztikai, gasztronómiai és kulturális programokkal további tartalékok vannak. Évek 
óta az egyesület célkitűzése a médiában, reklámokban való szereplés, de a 
támogatásokból ez nem kivitelezhető.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Önkormányzati támogatás 300 e Ft lett megszavazva az előző évekhez képest 
marketing anyagra, amiből a végeredmény 500 e Ft lett az önkormányzat részéről a 
tavalyi évben, valamint a Könyvtár költségvetésében is szerepelt némi támogatás. 
 
Vizy Pál Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnöke: 
Az Egyesület beszámolójába ezt nem tudta szerepeltetni, mint ahogy azt sem, hogy 
a Bélkő Nonprofit Kft-nek köszönhető az utazás kiállításon való részvételük.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 
tevékenységéről szóló beszámolóról az előterjesztés szerint 1 fő, Vizy Pál személyes 
érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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88/2015. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

III. Napirend 
Beszámoló a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület tevékenységéről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi 
Bárdos Dénes urat a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület elnökét kíván-e 
kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.  
 
Bárdos Dénes Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület elnöke: 
Nem kíván kiegészítést tenni az írásos beszámolóhoz, ha kérdés van, szívesen 
válaszol. Felhívja a Képviselő-testület tagjainak a figyelmét, hogy július 19.-én 
horgászversenyt tartanak, melyre tisztelettel meghívja a Képviselő-testület tagjait. 
Elmondja, hogy 2 fő társadalmi halőr sikeres vizsgát tett. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület tevékenységéről szóló 
beszámolóról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

89/2015. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
IV. Napirend 
Beszámoló a Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület tevékenységéről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület elnök asszonya egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tud részt venni az ülésen. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait elfogadható-
e a beszámoló. Kéri szavazzanak a Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület 
tevékenységéről szóló beszámolóról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

90/2015. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület tevékenységéről szóló 
beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

V. Napirend 
Beszámoló a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület tevékenységéről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdezi 
Barta Pétert, a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület elnökét kíván-e kiegészítést tenni a 
napirendi ponttal kapcsolatosan.  
 
Barta Péter Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület elnöke: 
Megköszöni a 300 e Ft-os támogatást a képviselő-testületnek. Egyesületük 900 e Ft-
ot nyert székhely felújításra, informatikai berendezések cseréjére.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Korábbi ülésen felmerült, hogy az Egyesületnek szüksége lenne egy új gépjárműre. 
 
Barta Péter Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület elnöke: 
Lett kiírva új pályázat, de szigorodtak a feltételek. Ha az egyesület székhelye máshol 
lenne, pályázhatnánk egy új gépjárműre, városok nem pályázhattak. Első és 
legfontosabb feladatunknak a szolgálati gépjármű lecserélését tartjuk. Az elmúlt 
évben 4700 km-t futott az autónk, amelynek mostanra már műszaki állapota 
tarthatatlan. Amennyiben lesz pályázati forrás és az önkormányzat is tud segíteni, azt 
megköszönné. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámolóról 
az előterjesztés szerint 1 fő, Barta Péter személyes érintettsége miatt nem vesz részt 
a szavazásban. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

91/2015. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
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VI. Napirend 
Tájékoztató a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület tevékenységéről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke korábban jelezte, nem tud 
részt venni az ülésen. Javasolja, a sport tevékenységéről szeptemberben kell tartani 
egy rendkívüli ülést, hogy a további fejlődés milyen úton induljon el. Kérdezi a 
Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület tevékenységéről az előterjesztés és a 
szeptemberben tartandó rendkívüli ülésről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

92/2015. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület tevékenységéről szóló 
beszámolót. A képviselő-testület szeptemberben rendkívüli ülésen tárgyaljon a 
sport további terveiről. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

 
VII. Napirend 
Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezet 
Belügyminisztérium számára minőségbiztosításra történő megküldésére 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány 
Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testület 
tagjaival a bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökének. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet.  Februárban a partnerségi tervet elfogadta a 
Képviselő-testület. Jelenleg a partnerségi egyeztetés szabályairól is határozatban 
kell rendelkezni. Mind a partnerségi, mind az egyeztetési nyilatkozatot elfogadta 
kiegészítés nélkül a bizottság.  
 
Bognár Endre főépítész: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a tervezők jelezték a korábban tett 
kiegészítések be lettek építve. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e más kiegészítés, észrevétel, javaslat. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait szavazzanak az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
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tervezetének az államigazgatási egyeztetési eljárást követő minőségbiztosításra 
történő benyújtásáról a Belügyminisztérium részére az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

93/2015. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező integrált településfejlesztési stratégia tervezetét, 
és ennek keretében egyetértését fejezi ki az ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 
azonosítószámú „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban 
(fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” 
című projektek keretében az integrált településfejlesztési stratégia tervezetével, 
annak tartalmával kapcsolatban. 
Az ITS tervezetét alkalmasnak találja arra, hogy Belügyminisztérium részére 
megfelelőségi értékelésre benyújtásra kerüljön a Belügyminisztérium és az 
Önkormányzat között megkötött Együttműködési megállapodás 9. pontja 
alapján, mely szerint az „Önkormányzat vállalja, hogy az RSZCS által 
összeállított és a BM számára a szakmai megfelelőség ellenőrzésére 
benyújtandó településfejlesztési dokumentum tervezetről Egyetértési 
nyilatkozatban nyilatkozik, mellyel igazolja, hogy az önkormányzati, illetve a 
partnerségben érintett résztvevők fejlesztési elképzelései – a lehetőségeknek 
megfelelően – beépültek-e a dokumentumba". 
Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
kormányrendelet) előírásaival összhangban elkészített integrált 
településfejlesztési stratégia tervezetét a kormányrendelet 30. § (1) 
bekezdésében meghatározott, államigazgatási egyeztetési eljárásban résztvevő 
szervezetek véleményének beépítését követően, a Belügyminisztérium 
számára minőségbiztosításra megküldje, valamint az ehhez szükséges, a 
Belügyminisztérium által kiadott Egyetértési nyilatkozatot aláírja (melléklete a 
határozatnak). 
 

 Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bélapátfalva Város 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól 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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94/2015. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Bélapátfalva Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján az alábbi tartalommal fogadja el: 
 
A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során 
történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű 
véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási 
rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.  
 
I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:  
 

1.) A város teljes lakossága az önkormányzat honlapján (www.belapatfalva.hu) 
való közzététel útján  

2.) Az 1. sz. mellékelt egyes pontjaiban meghatározott szervezetek, 
3.) A meghirdetés alapján a településrendezési eszközök véleményezési 

eljárásába bejelentkező szervezetek. 
 
II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:  
 
1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:  
 
a) Az Önkormányzat a az I. pont 2.), 3.) pontjában felsorolt partnereket írásban 
megkeresi, valamint a tájékoztatás elősegítésére az önkormányzat honlapján 
(www.belapatfalva.hu) külön helyet biztosít a partnerségi egyeztetés során 
keletkező dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében.  
 
b) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési 
eljárás módjától függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési 
szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és 
szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel az 
önkormányzati honlapon biztosított helyre, melynek megjelenéséről felhívást 
tesz közzé az önkormányzat honlapjának főoldalán. 
 

1. számú táblázat: 
 

     Dokumentum 
 

Eljárás 
fajtája 

 
Előzetes 

tájékoztatás 

Elfogadás 
előtti 

tájékoztatás 
Településfejlesztési 
koncepció 

- van van 

Integrált 
településfejlesztési 
stratégia 

- van van 

Településrendezési 
eszközök 

Teljes 
eljárás 

van van 
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Egyszerűsített 
eljárás 

nincs van (településszerkezeti 
terv és leírás, 
szabályozási tervek, 
helyi építési 
szabályzat) 

Tárgyalásos 
eljárás 

nincs van 

 
c) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott 
határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:  
• az írásos észrevétel Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére (3346 
Bélapátfalva, József Attila u. 19.) történő megküldésével,  
• elektronikus levélben (epitesugy@belapatfalva.hu) e-mailre. 
 
2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:  
 
a) A beérkezett véleményeket az önkormányzati hivatal táblázatban összegzi.  
b) A véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.  
 
3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:  
 
a) Valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot az 
önkormányzati hivatal megküldi a településfejlesztési dokumentum, ill. a 
településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki az alapján 
szakmai javaslatot készít. 
b) A tervezői szakmai javaslata alapján az önkormányzati hivatal valamennyi 
érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a 
beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát.  
c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázatot 
az önkormányzati hivatal feltölti a II./1./a pontban meghatározott helyre, és erről 
hirdetményt jelentet meg a település honlapján.  
d) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy 
aktájában lefűzve meg kell őrizni.  
e) A szakmai szabályokról, településrendezéshez tartozó kérdésekről a 
főépítész; minden egyéb, tervet jelentősen befolyásoló kérdésről a Képviselő-
testület jogosult dönteni. 
 
4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök 
nyilvánosságát biztosító intézkedések:  
 
a) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési 
eszköz jóváhagyásának kihirdetését követő 10 napon belül az önkormányzati 
hivatal az elfogadott településrendezési eszközt teljes terjedelmében feltölti a 
II./1./a pontban meghatározott helyre. 
b) Az II./4./a pontban meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást tesz 
közzé az önkormányzat honlapjának főoldalán. 
 
III. A szabályok hatályossága:  
A szabályzat 2015. június 23. napján lép hatályba és Bélapátfalva Város 
közigazgatási területére készülő településfejlesztési dokumentumokra és 
településrendezési eszközökre vonatkozik.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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VIII. Napirend 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány 
Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testület 
tagjaival a bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökének. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet.  Tagjai vagyunk a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak, és az előterjesztés arról szól, hogy a 
ZV Zöld Völgy Kft lássa el a hulladékkezelési közszolgáltatást, melyet a rendelet-
tervezet is tartalmaz. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja 
a képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az előterjesztés azt javasolja, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Társulás 
keretében lássuk el a hulladékszállítást. A PEVIK Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésünk 2015. június 30. napjával lejár. A különbözet 
összegéből, melyet az Önkormányzat fizet társulási hozzájárulásként, 390 fő 
szociális otthoni lakó ki van véve, mivel az intézménnyel külön szerződést köt a 
szolgáltató. A statisztikai adatokkal szemben Bélapátfalva település korrigált 
lakosságszáma így 2797 fő, melyet javasol a határozatba. Kérdezi a Képviselő-
testület tagjait van-e egyéb észrevétel javaslat. Kéri szavazzanak a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az előterjesztést kiegészítve, hogy 2015. 
évben 2797 fővel lesz meghatározva a lakosságszám, és a következő években is 
levonásra kerül a bentlakásos intézmény létszáma.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
95/2015. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2015. július 1. napjától a ZV 
Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3720 
Sajókaza, Külterület 082/15.), mint közszolgáltató látja el, úgy hogy 2015. 
évben Bélapátfalva Város vonatkozásában a közszolgáltató önköltségi ára a 
korrigált lakosságszámmal, 2797 fővel lesz meghatározva.  
A következő években is a lakosság számából levonásra kerül a bentlakásos 
Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok, Otthona és Módszertani Intézete létszáma. 
Az Önkormányzat a közszolgáltatást a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagságának idejére veszi igénybe, 
maximum a hulladékról szóló törvényben meghatározott ideig.  
 

Határidő: 2015. június 30.  
Felelős: polgármester 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (VI.23) 
önkormányzati rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. (3. melléklet) 
 
IX. Napirend 
Helyi közutak rendjéről szóló rendelet tervezet 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány 
Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testület 
tagjaival a bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökének. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet.  Az apátsági beruházás kapcsán merült fel a 
kérdés, ebben a rendelet tervezetben az apátsághoz vezető út mindkét oldaláról 
behajtani tilos tábla szerepel, de meg kell határozni, hogy kiknek biztosítsunk 
behajtási engedélyt. A bizottság javaslata az volt, hogy a következő ülésen kerüljön 
megtárgyalásra. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Megjegyzi, hogy a rendelet tervezetben sok helyen a IV. Béla út, utcaként szerepel, 
ezt kérné javítani. Az általános iskola előtti útszakaszon megállni tilos tábla 
kihelyezése szükséges. A tó környékén a parkolást megoldani, valamint az üdülői 
résznél az utcák elnevezését. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a helyi közutak rendjéről szóló 
rendelet tervezetről, kiegészítve az úthasználati díj napirenddel a következő, júliusi 
ülésen kerüljön megtárgyalásra. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el 

 
96/2015. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a helyi közutak forgalmi rendjéről szóló rendelet tervezet a 
következő, júliusi ülésen kerüljön megtárgyalásra, kiegészítve az úthasználati 
díj szabályaival. 

Határidő: 2015. július 31. 
Felelős: jegyző  
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X. Napirend 
Tájékoztatás a központi címregiszterről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Átadja a 
szót Fehér Lászlóné címzetes főjegyző asszonynak. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala 2015. június 17-én a hivatalhoz érkezett 
tájékoztatása szerint 2015. július elején új „Központi Címregiszter Rendszer” 
alkalmazás indul, valamint a Jegyzői Adattisztító rendszerben lévő címadatok 2015. 
június 20. napjától már nem lesznek elérhetőek számunkra. Az új KCR alkalmazás 
elérhetőségéről, illetve annak használatáról a KEKKH a szükséges információkat 
még ezután fogja rendelkezésünkre bocsátani. Ezzel fog megoldódni a külterületi 
utak elnevezése is.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Az eddig elvégzett munkát most újra kell kezdeni? Ezzel a IV. Béla út 1. szám is 
rendbe lesz téve. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri szavazzanak a központi címregiszterről szóló tájékoztatóról. 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
Bélapátfalva Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal tudomásul vette a központi 
címregiszterről szóló tájékoztatót. 
 
XI. Napirend 
Helyi esélyegyenlőségi program áttekintése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Átadja a 
szót Fehér Lászlóné címzetes főjegyző asszonynak. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Korábban elfogadásra került az esélyegyenlőségi program, áttekintése vagy 
felülvizsgálata kétévente kötelező, de felülvizsgálni vagy intézkedési tervet 
módosítani bármikor lehetséges.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a helyi esélyegyenlőségi program áttekintéséről 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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97/2015. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva Város 
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, és nem tartja 
szükségesnek a felülvizsgálatát, a 98/2013. (VI.24.) számú határozattal 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot hatályban tartja. 
 

Határidő: 2015. június 30.  
Felelős: polgármester 

 
XII. Napirend 
Lakbér szerződések 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány 
Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testület 
tagjaival a bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökének. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő Bélapátfalva, Gyár u 5. fsz. 3. lakás, valamint a Bélapátfalva, 
Május 1. u 717 hrsz-ú épület bérleti szerződése lejárt. Az előterjesztésből látható, az 
ingatlanokon tartozások állnak fenn. A Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság úgy 
határozott, augusztus 31-ig kössünk új szerződést, addig kapjanak haladékot a 
lakbértartozás megfizetésére, különben megszűnik végleg a szerződés.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Úgy gondolja, az egyik részről sikerülhet megfizettetni a tartozást, de a másik fél 
részéről már nehezebben fog menni. Egyetért, és támogatja a Pénzügyi és 
Városfejlesztési bizottság javaslatát. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb 
észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a Pénzügyi és Város fejlesztési Bizottság 
javaslata alapján, az Önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva, Gyár u 5. fsz. 3. 
lakás, valamint a Bélapátfalva, Május 1. u 717 hrsz-ú épület bérleti szerződés 
meghosszabbításáról 2015. augusztus 31.-ig úgy, hogy a lakbér tartozásukat 
rendezzék, amennyiben nem a szerződés automatikusan megszűnik. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
98/2015. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzat tulajdonában lévő: 
 

- Bélapátfalva, Gyár u 5. fsz. 3. lakás Juhász Lászlóné részére,  
- valamint a Bélapátfalva, Május 1. u 717 hrsz-ú épület Suha Bálint 

részére  
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2015. augusztus 31.-ig a bérleti szerződések kerüljenek meghosszabbításra 
úgy, hogy ez ideig a lakbér-, bérleti díj tartozásukat is rendezzék, amennyiben 
nem, a szerződés automatikusan megszűnik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
meghosszabbítására és aláírására. 

 
Határidő: 2015. augusztus 31.  

Felelős: polgármester 
 
XIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Úthasználati díjjal kapcsolatosan elmondja, hogy a korábbi határozatot úgy hoztuk 
meg, hogy „amennyiben jogszabályi lehetőség van - úthasználati díj kerüljön 
bevezetésre.” Jogi értelmezéseket gyűjtöttünk, a Kúria határozata kimondja, hogy az 
önkormányzatnak nincs joga úthasználati díjat meghatározni, azt csak a Kormány és 
a Miniszter állapíthat meg. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A piactéren lévő garázssornál volt felújítás, sok törmelék, szemét maradt ott, amit el 
kell szállítani. Lakossági bejelentés érkezett, hogy a településen Szilvásvárad felől 
virágok kerülnek-e elhelyezésre. Mária szobor és környéke felújítása mikorra készül 
el. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a Mária szobor felújításának munkálataival 
kapcsolatosan. Kérdezi, tudunk-e előrelépni a lejárt határidejű határozatokkal. TV3-
ról érdeklődik. 
 
Kary József alpolgármester: 
A jövő a digitális rendszeré és ennek megfelelően kell a TV3 további működtetését 
áttekinteni, melyhez még további időt kér.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, kérjük meg Holló Miklóst konkrét anyaggal készüljön fel ez ügyben.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, mivel félévnél járunk a beruházásokról beszámolót lehetne készíteni. 
 
Sas Béla képviselő: 
Az üdülő telkeknél a tulajdonosok figyelmét fel kellene hívni a gaz levágására. 
Kérdezi, adók kapcsán az elmaradásokat sikerül-e behajtani? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az üdülőtelkeknél megnézzük, hogyan tudunk előrelépni, az elmaradt adók 
behajtása folyamatban van. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
A Mázsaház elbontásra került, viszont még jókora beton elemek állnak ki a földből, 
ezeket el kellene távolítani. Érdeklődik az Ipari Park területével kapcsolatosan van-e 
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valami előrelépés, esetleg újabb információ? Börtön pályázat felől érdeklődik, 
valamint a Tanuszoda építésével kapcsolatosan. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az Ipari Parkról annyit tud elmondani, a házgyárral kapcsolatban a cégvezető 
tájékoztatta, hogy 3 kamionnal érkeztek be gépek. A börtön pályázattal 
kapcsolatosan még mindig nincs döntés. Augusztus hónapban kezdik meg a 
Tanuszoda építését.  
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 

 
 

     Kmf. 
 
                         Ferencz Péter                        Fehér Lászlóné 
      polgármester                         címzetes főjegyző 


