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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20 –

án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
2. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 

megszüntetése 
3. Díszpolgári cím adományozása 
4. Közvilágítás korszerűsítési pályázat 
5. Bélapátfalva, 100. hrsz.-ú ingatlan fejlesztése 
6. 9/2015 (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítása 
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

 
 
 
 

 
Bélapátfalva, 2015. július 20. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 

 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

99/2015 (VII.20.) Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 
megszüntetése 2015. december 31. 

100/2015 (VII.20.) Díszpolgári cím adományozása 2015. augusztus 20. 
101/2015 (VII.20.) Közvilágítás korszerűsítési pályázat 2015. augusztus 31. 
102/2015 (VII.20.) Bélapátfalva 100. hrsz.-ú ingatlan rendezése 2015. szeptember 15. 
103/2015 (VII.20.) Bélapátfalva Rendezési Terv módosítás előkészítése 2015. augusztus 31. 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

15/2015 (VII.21.) 
A fizető várakozóhely kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 13/2015. 
(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

16/2015 (VII.27.) 
A gyermekjóléti alapellátásokról és a szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési 
díjairól szóló 9/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20–

én 16.00 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 
testületi tagok 

 
Meghívott: Mikó Ákos műszaki előadó 
  
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 

Laczka Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 
 

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

 
Napirend 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
2. Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 

megszüntetése 
3. Díszpolgári cím adományozása 
4. Közvilágítás korszerűsítési pályázat 
5. Bélapátfalva, 100. hrsz.-ú ingatlan fejlesztése 
6. 9/2015 (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítása 
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti az előterjesztést, kérdezi van-e valakinek észrevétele, javaslata a 
napirenddel kapcsolatban. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
A sport koncepcióban történt-e valami előrelépés? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az önkormányzathoz érkezett az egyesület részéről támogatási kérelem, melyet a 
pályázatokat elbíráló bizottság megvizsgált és a döntése alapján a meghatározott 
összeg ki lett fizetve részükre. A koncepció nem fért bele a határidőbe, ezért erre az 
év második felében kerül sor. 
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy előző ülésen született döntés, melynek 
értelmében 2015. szeptember 30-ig külön ülés keretében tárgyalja a testület a sport 
fejlesztéséről szóló koncepciót. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
A régi polgármesteri hivatal tetőszerkezet felújítására a pályázat be lett-e adva? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ez a pályázat nem került beadásra, mivel nem felelt meg a pályázati kiírásnak. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A települési adó bevezetésével kapcsolatosan ismerteti az írásos előterjesztést. 
Elmondja, hogy a helyi adókról szóló törvény rendelkezései szerint egyenlőre nem 
lehet bevezetni. Ismerteti a testület tagjaival, hogy a 996 hrsz.-ú telek megosztása 
időközben megtörtént és jelenleg az eljárás folyamatban van a földhivatalnál. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a lejárt 
határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 
 
 
II. Napirend 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás megszüntetése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a napirendi pontot. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a 
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva és Térsége 
Gyermekjóléti és Szociális Társulás megszüntetését, és kéri a bizottság elnökeit 
tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 
megszüntetését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak, azzal a 
módosítással, hogy 2015. december 31. napjával kerüljön megszüntetésre. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 
megszüntetését 2015. december 31. napjával és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva és Térsége 
Gyermekjóléti és Szociális Társulás megszüntetéséről 2015. december 31. napjával. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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99/2015. (VII.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § 
(2) bekezdésében foglaltak szerint 2015. december 31. napjával megszűnik. 
 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja 
alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel kitüntetési ügyet tárgyal. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 

Ferencz Péter    Fehér Lászlóné 
polgármester     címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Bélapátfalva Város 
Díszpolgára” cím adományozásáról Czirkus László részére az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 2 
tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el: 
 

 
100/2015. (VII.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Czirkus László részére a 
számos magas szintű állami kitüntetéseire tekintettel és Bélapátfalva 
önkormányzatának több alkalommal nyújtott segítségéért „Bélapátfalva Város 
Díszpolgára” címet adományoz. 
 

Határidő: 2015. augusztus 20. 
                                                                                Felelős: polgármester  

 
IV. Napirend 
Közvilágítás korszerűsítési pályázat 
 
Mikó Ákos műszaki előadó: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az előterjesztést. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a közvilágítás korszerűsítésére 
irányuló pályázati felhívást és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a közvilágítás korszerűsítésére 
irányuló pályázati felhívást és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
Amennyiben a pályázat lehetővé teszi, a Kossuth út végére oszlopok kihelyezése is 
szükséges. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A pályázat kerüljön benyújtásra és kérdezi, hogy a tó környéki utcák közvilágítása 
megoldott lesz-e? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közvilágítás korszerűsítésére 
irányuló pályázat benyújtásáról 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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101/2015. (VII.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 
város közvilágításának korszerűsítése tárgyában. 

 
Határidő: 2015. augusztus 31. 

                                                                   Felelős: polgármester  
 
V. Napirend  
Bélapátfalva 100. hrsz.-ú ingatlan fejlesztése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A bizottságok tárgyalták a Bélapátfalva 100. hrsz.-ú ingatlan fejlesztését, és kéri a 
bizottság elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva 100. hrsz.-ú 
ingatlan rendezését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak azzal a 
kiegészítéssel, hogy költséghatékony módon valósítsa meg az önkormányzat oly 
módon, hogy bővíthető legyen bontás nélkül, valamint a csapadék- és 
szennyvízelvezetés megoldott legyen. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
A Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva 100. hrsz.-ú 
ingatlan rendezését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
Felhívja a testület tagjainak figyelmét, hogy a kereskedőkkel beszélt és már most úgy 
tűnik, hogy kevés a hely az árusítás számára. Nem mindenki azonos nagyságú 
területet használ. Célszerűnek tartja a bővítés lehetőségét. A gépjármű behajtónál a 
kerítések rendezettsége egyforma kellene, hogy legyen esztétika szempontból. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Hétközben bőven elég a hely az árusításra. Javasolja a helypénz egységesítését 
vagy havi, esetleg féléves bérlet megváltásának a lehetőségét a rendezés 
megvalósítása után. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Hétvégén biztos, hogy nem lesz elég a hely az árusok számára, mert akik nem 
jelentkeznek be vagy csak ide jönnek árulni alkalomszerűen, azok a parkolót fogják 
használni árusításra. A rendeletünket eddig sem tudtuk érvényesíteni, ezután hogy 
fogjuk? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Meg kell hagyni a lehetőséget a bővítésre, az 5. és 6. elem párhuzamosan hátrafelé 
a járda mentén kerüljön kialakításra. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Kevésnek tartja a négy, filagóriás elemet, a hétvégi nagyobb forgalom miatt és a 
zsúfoltság elkerülése érdekében bővíteni kell az elárusító helyek számát. 
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Kary József alpolgármester: 
A területen megoldott lesz-e a közvilágítás? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A végleges formája a területnek megnyújtva téglalap alakra a végén lezárva félkörrel 
kerüljön kialakításra az anyagi kerettől függően. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva 100. hrsz.-ú 
ingatlan rendezéséről az előterjesztés szerint a fenti javaslatokkal együtt. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 
102/2015. (VII.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletében 
előirányzott bruttó 7.000 e Ft-os keret terhére, Bélapátfalva Város belterület 
100-as hrsz.-ú ingatlan fejlesztésre kerüljön. Az önkormányzati tulajdonú 
ingatlan ideiglenes, szükségszerű rendezése az előterjesztett koncepció 
alapján valósuljon meg, kiegészítve azzal, hogy két-két elemmel, 
közvilágítással bővíteni szükséges a lehető legkisebb költség mellett és a 
„félkör”- t későbbre is lehet ütemezni. A területnek a későbbiekben komplex 
felülvizsgálata szükséges.  A végleges rendezése a településközponttal 
komplexen készítendő részletes beépítési terv alapján kerüljön megvalósításra. 

 
Határidő: 2015. szeptember 15. 

                                                              Felelős: polgármester  
 
 
VI. Napirend 
9/2015 (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a 9/2015 (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítását és kéri a 
bizottság elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő testület tagjait. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a 9/2015 (IV.8.) önkormányzati 
rendelet módosítását és elfogadásra a javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
A Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a 9/2015 (IV.8.) 
önkormányzati rendelet módosítását és elfogadásra a javasolja a képviselő-testület 
tagjainak. 
 
 
 



9 

 

Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 9/2015 (IV.8.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
16/2015 (VII.27.) önkormányzati rendeletet a gyermekjóléti alapellátásokról és a 
szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól szóló 9/2015 (IV.8.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. (1. melléklet) 
 
VII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Bélapátfalva rendezési tervét 
szükséges lenne módosítani az Ipari Parkban lévő területek miatt. Jelenleg a 
kialakítható legkisebb telekméret 5000 m2 lehet, de vannak területek, ahol ez nem 
lehetséges a vasúti sínek miatt, illetve ingatlan vásárlási igény is érkezett ettől 
kisebb, 2-3000 m2 területre. A Pénzügyi Bizottság javasolta Bélapátfalva Rendezési 
Tervének módosítását. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta Bélapátfalva Rendezési Tervének módosítását és javasolja a 
képviselő testület tagjainak elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, hogy az augusztus 
végi ülésre tegyék meg írásban módosító javaslataikat a bizottság tagjai. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bélapátfalva Rendezési Terv 
módosításának előkészítéséről, javaslatok megtételéről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 

103/2015. (VII.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Bélapátfalva Város Rendezési Terv módosításának előkészítését, 
javaslatok megtételével. 

 
Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Ismerteti, hogy a Turisztikai Bizottsági ülésen az Apátsági projektről kapott 
tájékoztatást. Javasolja az olasz és francia nyelven történő idegenvezetést. 
Elmondja, hogy az Apátsághoz vezető sétányra szükséges pihenő padokat, valamint 
szemetes kosarakat kihelyezni. A tanösvényhez vezető tábla rosszul van elhelyezve, 
továbbá szükséges lenne a cseréje, a rajta szereplő információk több nyelven való 
feltüntetésével. Rendezvények esetén az Apátsághoz térítésmentesen fel kell 
engedni a gépjárműveket. A belépőből származó bevételek messze elmaradnak a 
pályázatban vállalt összegtől, ennek növelése érdekében lépéseket kell tenni. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Nem teljes évet kell számolni mivel áprilisban nyitott ki az Apátság. Időarányosan kell 
nézni a bevételek alakulását. Látogatószámot mindenképp növelni kell, hogy a 
pályázatban vállalt kötelezettségnek eleget tegyen az önkormányzat. Javasolja a 
belépőjegyek árának emelését a jövő évtől és kéri, hogy a következő turisztikai 
ülésen kerüljön megvitatásra az Apátsági pályázat. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja az önkormányzati rendelet módosítását a parkolási díjak 
megváltoztatásával. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a parkolási díj a személyautó esetében 
500 Ft/nap, az autóbusz 1.000 Ft/napra módosuljon. 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fizető várakozóhely kijelöléséről 
és használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, 
hogy a várokozási díj személygépkocsinak 500 Ft, autóbusznak 1000 Ft legyen. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 
15/2015 (VII.21.) önkormányzati rendeletet a fizető várakozóhely kijelöléséről és 
használatának szabályozásáról szóló 13/2015 (VI.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. (2. melléklet) 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, hogy az Apátság melletti Mária szobor kerítésének a fedkő része 
mészkővel vagy darázskővel legyek kirakva. Kéri, hogy a következő testületi ülésre 
az önkormányzat készítsen egy beszámolót a folyamatban lévő beruházásokról, 
valamint a TV3 tulajdonosáról is legyen döntés. 
 
Barta Péter képviselő: 
A tó partján lévő lépcsősor melletti korlát állapota rossz, balesetveszélyes és a gát 
mögötti terület szemetes. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Egyeztetni kell a Horgász Egyesülettel, mert nekik lett átadva a tó kezelése, 
karbantartása. 
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
A tó környékét és a sportpályán a lelátó mögötti területet a nyári időszakban 
gyakrabban szükséges nyírni. Nehezményezi a tó körüli parkolást, valamilyen 
formában a parkoló használatára kell kényszeríteni az autósokat. Kérdezi a 
polgármestert, hogy Horváth László országgyűlési képviselőtől nem-e lehetne 
tájékoztatást kérni az Ipari Parkban lévő beruházások állapotáról? Ipari terület 
fejlesztésére pályázat benyújtása lehetséges-e? Sportpálya öntöző rendszerével 
problémák vannak. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Természetesen írásban megkeresi Horváth László képviselő urat az Ipari Park-ban 
folyó beruházások jelenlegi állapotáról. A pályázat kidolgozása folyamatban van. 
Nincs tudomása arról, hogy a sportpálya öntöző rendszerével kapcsolatban 
bármilyen probléma lenne. A Sport Egyesület elnöke nem jelezte.  
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 

 
 

     Kmf. 
 
 
 
                         Ferencz Péter                        Fehér Lászlóné 
      polgármester                         címzetes főjegyző 


