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

szeptember 7 –én 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. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
3. A Heves Megyei Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodás 
4. Bélkő Kft. munkahely-teremtési támogatása 
5. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztések állásáról 
6. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

 

 
 
 
Bélapátfalva, 2015. szeptember 7. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

105/2015 (IX.07.) A Heves Megyei Önkormányzattal kötendő Együttműködési 
megállapodás 2015. szeptember 30. 

106/2015 (IX.07.) Bélkő Kft. munkahely-teremtési támogatása 2015. szeptember 30. 
folyamatos 

107/2015 (IX.07.) Tájékoztató az önkormányzati fejlesztések állásáról azonnal 

108/2015 (IX.07.) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatás 2015. szeptember 30. 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

17/2015 (IX.08.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének önkormányzati rendelete 
a 2015. évi költségvetéséről szóló 5 /2015. ( II.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

18/2015 (IX.08) 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
szervezeti és működési szabályzatáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 

szeptember 7–én 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti 
Művelődési Ház tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
 
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester 

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

 
Nem jelent meg: Kary József alpolgármester 
 
 
Meghívott: Mikó Ákos műszaki előadó 
 Árvai Zsuzsanna pénzügyi előadó 
 Csákvári Ádám pénzügyi előadó 
 Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató 
 Kovács Ervinné Bélkő Kft. igazgató 
  
 
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 

Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és 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 Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
3. A Heves Megyei Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodás 
4. Bélkő Kft. munkahely-teremtési támogatása 
5. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztések állásáról 
6. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Béla Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse az 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, kérdéseket intézett a változások vonatkozásában. A Piactér kialakításánál 
kérte a bizottság a 7 M Ft összeg megbontását, ami időközben megbontásra is 
került. A Piactér 2 M Ft-ja az Apátsági mellékhelyiség kialakítására lett 
átcsoportosítva. Mellékhelyiség majd az Apátsági projekt keretében is kerülne 
kialakításra a kisház mögött. A Bélkő étterem melletti területről a mozdony 
visszahelyezése vonatkozásában a válaszokat megkaptuk. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A Szabadág úti ingatlan felújítás 1,7 M Ft-os költségét soknak tartja. Kérdezi, miből 
tevődik ez össze? Mária szobor előtti résznél a kőburkolat hiányzik, fog-e oda 
kerülni? Ésszerű lenne megoldani ezt is.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Szabadság úti ingatlan felújításnál karbantartóinkkal dolgoztattunk tavaly 
augusztus óta, nyílászárók cseréje 800 e Ft, festés volt, az elhúzódott 
munkafolyamat, és az időközben tönkrement gázkazán cseréje is okozta a 
többletköltséget. A többi karbantartási munkákat külsősökkel oldottuk meg. A Mária 
szobornál, ha a vízmű beenged bennünket, elvégezzük a burkolást, de ezen kívül 
kaptunk még 150 méter kerítés megépítésére felkérést. A szerződést hamarosan 
aláírjuk, valamint a kisház felőli oldalon is kicseréljük. Megállapítja, hogy Csűrös 
Zoltán képviselő távozott az ülésről a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a 
Képviselő-testület továbbra is határozatképes. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.08.) 
önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (1. melléklet) 
 
II. Napirend 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy alapvetően 
törvényi változás miatt, illetve a jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzat 
bevezető része már hatályon kívül helyezett jogszabályokra hivatkozik, ezáltal új 
önkormányzati rendeletet kell alkotni. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a 
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Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság tárgyalta 
a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék az ülésen elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet, nem módosításról van szó, hanem új rendeletet kell 
alkotni, a bizottság kiegészítés nélkül egyhangulag elfogadásra javasolja a 
napirendet. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet, kiegészítés nélkül egyhangulag elfogadásra 
javasolja. 
 
Sas Béla Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 
napirendet, kiegészítés nélkül egyhangulag elfogadásra javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel javaslat. Kéri 
szavazzanak az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (IX.08.) 
önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról. (2. melléklet) 
 
III. Napirend 
A Heves Megyei Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodás 
 
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 az ülésen 
elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet, és egyhangulag úgy döntött, hogy a településnek 
pozitív eredménye lehet, így támogatja, valamint elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel javaslat. Kéri 
szavazzanak a Heves Megyei Önkormányzattal kötendő Együttműködési 
megállapodásról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

105/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Önkormányzata és a Heves Megyei Önkormányzat közötti 
Együttműködési megállapodás kötését. A Képviselő-testület felhatalmazza 
Ferencz Péter polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
(3. melléklet) 

 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

                                                              Felelős: polgármester 
 

 
IV. Napirend 
Bélkő Kft. munkahely-teremtési támogatása 
 
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 az ülésen 
elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Elmondja, hogy a Bélkő Nonprofit Kft. igazgató 
asszonya levélben kereste meg a polgármester urat, hogy az elmúlt időszakban két 
munkahelyteremtő támogatási kérelem érkezett be helyi vállalkozóktól. Az elmúlt 
esztendőben azzal a feltétellel támogattuk a munkahelyteremtő támogatások 
kifizetését, hogy a fedezet az ipari parki ingatlanok értékesítéséből befolyt összeg 
legyen. 2014-ben nem történt értékesítés, 2015-ben és 2016-ban várhatóan az 
ingatlan értékesítésből 15.200.000,- forintot realizál a Bélkő Nonprofit Kft. a kiírt 
pályázati körülményeknek megfelelnek. Tóth László Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tagja bejelentette személyes érintettségét, így nem vett részt a 
szavazásban, de a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal 
elfogadásra javasolta. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel javaslat. Kéri 
szavazzanak a Bélkő Kft. munkahely-teremtési támogatásáról az előterjesztésben 
leírtak és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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106/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a Bélkő Kft. munkahely-teremtési támogatására érkezett 
kérelmeket. A Szikra Kft. és a DP Konzorcium Kft. részére összesen 
15.200.000,- forint értékben a korábbi testületi döntéssel – Bélkő Kft. 
elfogadott üzleti terve – összhangban.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Kft. 
taggyűlésén a fentiek alapján szavazzon. 
 
 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
                                                                           folyamatos 

                                                              Felelős: polgármester 
 
 

V. Napirend 
Tájékoztató az önkormányzati fejlesztések állásáról 
 
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 az ülésen 
elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Elmondja, hogy szóbeli tájékoztatás volt az ülésen, 
például a Bocskai úti árokra részben van csak fedezet. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság egyhangulag támogatta a tájékoztatást. 
 
Vizy Pál képviselő: 
A „Kecső” lépcsővel kapcsolatosan megjegyzi, hogy az időjárási viszonyokat 
figyelembevéve nehogy kifussunk az időből. Tanuszodával kapcsolatosan 
érdeklődik, hogy van-e még olyan a feladatok között, ami az Önkormányzatnak a 
feladata. Megoldható lenne-e a működtetés napelemes rendszerrel. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a Bocskai úti árok a közfoglalkoztatási pályázatból kell, hogy 
megvalósuljon. A tanuszodával kapcsolatosan elmondja, hogy geodéziai számlák 
vannak benne, a villamos hálózat fejlesztési hozzájárulás kis összeggel szerepel 
melynek nagy részét az elkövetkező években, részletekben kell kifizetni, valamint 
még a gáz lekötés költsége lesz. A napelemes rendszerről annyit, hogy a terveztetők 
nem mi vagyunk és kiemelt beruházás.  
Megállapítja, hogy Csűrös Zoltán képviselő visszaérkezett az ülésre, a 
döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a Képviselő-testület továbbra is 
határozatképes. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, hogy a fejlesztések állásáról a lakosság részére felsorolásképen legyen 
némi tájékoztatás. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a lakosságot, hogy az önkormányzati fejlesztéseket, beruházásokat 
tárgyalja a Képviselő-testület, és felolvassa az írásos tájékoztatót.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Érdeklődik, hogy a Mártírok úti terv készítésénél problémásnak tűnt telekrendezés 
hol tart?  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A telekrendezés folyamatban van. A terveket úgy készítettük el, hogy több részre 
osztva pályázhassunk. 
 
Barta Péter képviselő:  
Ha útra nincs pályázat, akkor hátrányos helyzetű települések felzárkóztatására, 
szegregáció felszámolására nyújtsuk be. Lehetetlen helyzetben lévő családok 
segítése pályázat útján. Vízbekötő csonk, amit korábban szavaztunk meg, ezzel mi 
történt? 
 
Vizy Pál képviselő: 
Érdeklődik, hogy a napelemes rendszer működéséről az egészségházban van-e 
adat? 
 
Mikó Ákos műszaki előadó: 
A következő ülésre készít erről tájékoztatót. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait szavazzanak az önkormányzati fejlesztések állásáról szóló 
tájékoztatóról az elhangzottak alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 
 

107/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a 2015. évi önkormányzati fejlesztések állásáról szóló 
tájékoztatót. 

 
                                                                              Határidő: azonnal  

                                                              Felelős: polgármester 
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VI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére van 
lehetőség az előterjesztés szerint. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, 
kéri Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse az 
ülésen elhangzottakat.  
 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatot. Elmondja, 
hogy annak ellenére, hogy sok gond van vele, éljünk ezzel a lehetőséggel, a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangulag támogatta pályázzunk, de csak 
tűzifára. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az önerőn kívül még szállítási költség merül fel. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait 
van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról az 
előterjesztés és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
108/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcím 
szerinti „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra” pályázatot nyújt be tűzifavásárlásra, 
melyhez a szükséges önerőt biztosítja. 
Igényelt mennyiség 164 m3 tűzifa, az ehhez szükséges önerő 208.280 Ft. 

 
 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
                                                              Felelős: polgármester 

 
 
Barta Péter képviselő:  
Érdeklődik, hogy készített egy kiadványt „Mária tisztelet és a búcsújárás 
hagyománya Bélapátfalván” címen Bársony Béla bélapátfalvai helytörténeti kutató, 
ez hány példányban készült el, és hol lehet hozzáférni. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Ez egy szép kiadvány, a búcsúi szentmisén ki volt téve az Apátságban a padokra, 
egyébként 1500 db készült belőle, az önkormányzaton található. Tudomása szerint 
az Apátsági kisházban értékesítik. Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.   
 
 

     Kmf. 
 
 
                         Ferencz Péter                        Fehér Lászlóné 
      polgármester                         címzetes főjegyző 


