JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2007. január
29-én 14.00 órakor megtartott üléséről.
Napirend

1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató
megtárgyalása
2. A bélapátfalvai szeméttelepen történt tűzeset kárelhárítása a Vis Maior
keret terhére
3. A Bélkő Kht. ügyvezetői igazgatói állására benyújtott pályázatok
megtárgyalása -ZÁRT ÜLÉS4. Az állattartásról szóló rendelet megtárgyalása
5. A helyi közutak forgalmi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
6. A tóhoz vezető út sebességkorlátozásának megtárgyalása
7. Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001.(XII.22.) sz. rendelet módosítása
8. Az új Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges tervpályázat kiírása
9. A II. sz. háziorvosi körzet ellátásáról szóló megállapodás megtárgyalása
10. Lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére
vonatkozó hozzájárulás megtárgyalása
11. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2007.(I.29.)

A bélapátfalvai szeméttelepen történt tűzeset kárelhárítására pályázat
benyújtása a Vis Maior keret terhére
A Bélkő Kht. ügyvezető igazgatójának megválasztása
A tóhoz vezető út sebességkorlátozása
Az új Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges tervpályázat kiírása
A II. sz. háziorvosi körzet ellátásáról szóló megállapodás elfogadása
Lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó
hozzájárulás elfogadása
Ifj. Farkas Zoltán ápolási díj megállapítása

2/2007.(I.29.)
3/2007.(I.29.)
4/2007.(I.29.)
5/2007.(I.29.)
6/2007.(I.29.)
7/2007.(I.29.)

Rendelet száma
1/2007.(I.30.)
2/2007.(I.30.)
3/2007.(I.30.)

Rendelet tárgya
Állattartásról szóló rendelet
A helyi közutak forgalmi szabályairól szóló rendelet
Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001.(XII.22.) sz. rendelet módosítása

Bélapátfalva, 2007. január 29.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2007. január
29-én 14.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária,
Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János, Kary József,
Kovácsné Kakuk Mária, Mező Ervin, Schillinger Györgyné és
Vizy Pál testületi tagok
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
László Zoltán vagyongazdálkodási előadó
Dr. Kalmár Norbert jogi előadó
Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Burián Orsolya pályázó
Kovács László pályázó
Liktor Tamás pályázó
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a
12 fő képviselőből 12 fő jelen van és az ülés határozatképes. Napirend előtti
felszólalást kért Vizy Pál képviselő.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.
Napirend
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató
megtárgyalása
2. A bélapátfalvai szeméttelepen történt tűzeset kárelhárítása a Vis Maior
keret terhére
3. A Bélkő Kht. ügyvezetői igazgatói állására benyújtott pályázatok
megtárgyalása -ZÁRT ÜLÉS4. Az állattartásról szóló rendelet megtárgyalása
5. A helyi közutak forgalmi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
6. A tóhoz vezető út sebességkorlátozásának megtárgyalása
7. Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001.(XII.22.) sz. rendelet módosítása
8. Az új Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges tervpályázat kiírása
9. A II. sz. háziorvosi körzet ellátásáról szóló megállapodás megtárgyalása
10. Lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére
vonatkozó hozzájárulás megtárgyalása
11. Egyéb ügyek, indítványok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 12
igen szavazattal elfogadta.
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Vizy Pál képviselő:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Fish and Food Kft. és a Tometh Kft.
cégvezetői a napokban kamarai díjat vettek át és kéri Mező Ervint, mint a TV3
szerkesztőjét, hogy készítsen velük riportot.
A 2006. november 27-ei ülésen már említette, hogy az ABC előtti parkoló nincs
megvilágítva, és balesetveszély forrása lehet. Kérdezi, hogy hol tart az ügyintézése?
Korábban a Művelődési Házban volt egy kultúrával kapcsolatos megbeszélés és
ebből forrást kellene hozni a településre.
Ferencz Péter polgármester:
Az ABC előtti parkoló megvilágítására nincs anyagi forrás és ő nem tartja fontosnak a
lámpatest fölszerelését.
Kary József alpolgármester:
A kultúrával kapcsolatos megbeszélés folytatódni fog, de az intézményt átszervezte a
kormány. 2007. február közepéig sor fog kerülni az első találkozásra. A források
igénylésével az önkormányzat még nincs elkésve. Tudomása szerint az első
pályázatok az idegenforgalomhoz fognak kapcsolódni.
I. Napirend
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató megtárgyalása
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy elírás történt az utolsó képviselőtestületi határozat számnál. A helyes szám 18/2006.(XII.19.)
Bikki Oszkár képviselő:
Kérdezi, hogy a volt üzemi fürdőépület Egészségházzá történő átalakítását végző
kivitelező nyújtott-e be újabb vállalkozási szerződés módosítási kérelmet?
Ferencz Péter polgármester:
Nem, mivel 2007. január 31-ére műszaki átadás-átvételt hirdetett a kivitelező, de úgy
gondolja, hogy az épület állapota működésre nem alkalmas.
II. Napirend
A bélapátfalvai szeméttelepen történt tűzeset kárelhárítása a Vis Maior keret
terhére
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság tárgyalta a bélapátfalvai szeméttelepen történt
tűzeset kárelhárítását a Vis Maior keret terhére és kéri a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a bélapátfalvai szeméttelepen történt tűzeset kárelhárítását a
Vis Maior keret terhére és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
1/2007. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. A Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata pályázatot kíván
benyújtani a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. évi Vis Maior
kerete terhére „A bélapátfalvai 052/2 hrsz-ú szeméttelepen történt tűzeset
kárelhárítása” címmel.
2. Bélapátfalva Város Önkormányzata a 052/2 hrsz.-ú szemétteleppel
kapcsolatban semmilyen biztosítással nem rendelkezik, ez által kártérítésiigénnyel sem tud élni.
3. Bélapátfalva Város Önkormányzata más szeméttelep besorolású területtel a
052/2 –es parcellát kivéve nem rendelkezik.
4. Bélapátfalva Város Önkormányzata a felmerült Vis Maior helyzetet saját
erejéből rendezni nem tudja, ezért a keletkezett 1 240 800 Ft –os kár
megtérítését kezdeményezi a 2007. évi Heves Megyei Vis Maior
támogatásból.
5. A Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza
Ferencz Péter polgármestert a „A bélapátfalvai 052/2 hrsz-ú szeméttelepen
történt tűzeset kárelhárítása” című pályázat benyújtására.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: polgármester
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990 évi LXV.
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel állásfoglalást
igénylő személyi ügyet tárgyal.
Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy a továbbiakban nyílt ülés keretein belül tárgyal a képviselőtestület.
IV. Napirend
Az állattartásról szóló rendelet megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az állattartásról szóló rendeletet és kéri
a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az állattartásról szóló rendeletet és az alábbi módosításokkal
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
1. sz. javaslat:
Az Ör. 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„…..6. § (5) A város III. övezetében kisállat tartása a szomszédok, valamint a
szakhatóságok
véleményének
figyelembe
vételével
egyéni
kérelemre
engedélyezhető. A kérelemnek tartalmaznia kell: kérelmező nevét, lakcímét, az
állattartás helyét, a tartani kívánt állat megnevezését, darabszámát és időtartamát. A
kérelmet a polgármester bírálja el….”
2. sz. javaslat:
Az Ör. 6. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„…..6. § (6) Kedvtelésből tartott állat a város bármely területén a lakók nyugalmának
zavarása nélkül tartható. Az állat ürülékét az állattartó közterületen köteles
eltávolítani…..”
3. sz javaslat:
Az Ör 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
…..8. § (2) A trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről és annak rendszeres
elszállításáról gondoskodni kell…..”
4. sz. javaslat:
Az Ör 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
…..11. § (2) Többlakásos lakóépület közös udvarán az ebtenyészet létesítéséhez a
lakók többségének írásbeli hozzájárulása szükséges….”
5. sz. javaslat:
Az Ör. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
…..16. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2007. március 1jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg Bélapátfalva Nagyközség Önkormányzatának
az állattartásról szóló 15/2004. (IV.27.) számú rendelete hatályát veszti.
(2) E rendelet 6-7. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság módosító javaslatairól:
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta
a fenti állattartásról szóló rendelet módosító javaslatait.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az állattartásról szóló rendeletről.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta
az 1/2007.(I.30.) sz. rendeletet az állattartásról.
(1. melléklet)
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V. Napirend
A helyi közutak forgalmi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a helyi közutak forgalmi szabályairól
szóló rendeletet és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület
tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a helyi közutak forgalmi szabályairól szóló rendeletet és az
alábbi módosításokkal elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
1. sz. javaslat:
Az Ör . 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„….3. § (2) Bélapátfalva Város területén a 8 t össztömeget meghaladó járművekkel
közlekedni tilos az alábbi helyi közutakon:
-

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca,
Gyári utca,
József Attila utca,
Petőfi Sándor utca,
Rákóczi Ferenc utca,
Rózsa Ferenc utca,
Szabadság utca.

2. sz. javaslat:
Az Ör. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„…..4. § Bélapátfalva Város területén 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben az
alábbi helyi közutakon:
-

Apátság utca a IV. Béla úttól a Rákóczi Ferenc utcáig,
IV. Bála úti kereszteződéstől a „volt mészüzemi” vasúti átjáróig terjedő 3.
hrsz alatt nyilvántartott utca,
Marx Károly utca,
Petőfi Sándor utca,
Táncsics Mihály utca….”

3. sz. javaslat:
Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„….5. § (1) Bélapátfalva Város területén a közlekedés biztonságának elősegítése
érdekében, „belátást biztosító domború tükrök” kerülnek kihelyezésre az alábbi helyi
közutakon:
-

Liszt Ferenc utca 183 hrsz-ú ingatlan előtti közterületen,
Szabadság utca 734 hrsz-ú út előtti közterületen…………”
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4. sz. javaslat:
Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Bélapátfalva Város területén a gyalogosforgalom biztonságának elősegítése
érdekében, „Gyermekek” tábla kerül kihelyezésre az alábbi helyi közúton:
-

Apátság út Általános Iskola előtti szakasza.”

5. sz. javaslat:
Az Ör. 6. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„…..6. § (2) Bélapátfalva Város területén „kerülő útirányt jelző tábla” helyezendő el az
alábbi helyi közúton:
-

Petőfi Sándor utca.”

6. sz. javaslat:
Az Ör. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„…..9. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2007. április 1-jén
lép hatályba.
(2) E rendelet 1-2. és 4-8. § - a 2007. július 1-jén lép hatályba.”
Barta Péter képviselő:
Javasolja, hogy a rendeletben megfogalmazott szabályok szerint a közlekedési
táblák ne alumíniumból, hanem műanyagból legyenek a lopások elkerülése
érdekében.
Kary József alpolgármester:
Tudomása szerint a magyar szabvány írja elő a tábla formáját és anyagát tekintve.
Vizy Pál képviselő:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatai közt nem szerepel a Rákóczi Ferenc
utca (Napközi Otthon mögötti szakasz) egyirányú forgalom szabálya.
Bikki Oszkár képviselő:
A Nyírfácska söröző előtti parkoló azon szakaszát, ahol a sétáló térre rá lehet hajtani
a gépjármű forgalom előtt szabadon kellene hagyni. A Gyógyszertár előtti parkolóban
egy tehergépkocsival és busszal várakozni tilos tábla kihelyezését javasolja.
Mező Ervin képviselő:
Véleménye szerint a Rákóczi Ferenc utcában (Napközi Otthon mögötti szakasz) az
egyirányú forgalom helyett domború tükör kihelyezését javasolja.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az alábbi javaslatról.
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7. sz. javaslat
A rendelet 6. §-a egészüljön ki a Rákóczi Ferenc utcában (Napközi Otthon mögötti
szakasz) egyirányú forgalmi szabály legyen érvényben.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 nem és 1
tartózkodás szavazatta a fenti javaslatot elfogadta.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi közutak forgalmi
szabályairól szóló rendeletről a kiegészítésekkel együtt.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen és 1 tartózkodás
szavazattal elfogadta a 2/2007.(I.30.) sz. rendeletet a helyi közutak forgalmi
szabályairól.
(2. melléklet)
VI. Napirend
A tóhoz vezető út sebességkorlátozásának megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság tárgyalta a tóhoz vezető út sebességkorlátozását
és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a tóhoz vezető út sebességkorlátozását és elfogadásra
javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Barta Péter képviselő:
A tónál lévő fekvőrendőr helyreállítását javasolja
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait,
sebességkorlátozásáról.

hogy

szavazzanak

a

tóhoz

vezető

út

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
3/2007.(I.29.) sz. Képviselő-testületei határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Egererdő Erdészeti Részvénytársaság tulajdonában lévő 0161. hrsz alatti és a
0139 hrsz alatti utakon, saját költségén, 2. db 30 km/h sebességkorlátozási
táblát helyez el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a forgalmi
szabályozáshoz szükséges megállapodás elkészítésére és megkötésére.
Határidő: 2007. február 15.
Felelős: polgármester

8

VII. Napirend
Az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001.(XII.22.) sz. rendelet módosítása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az idegenforgalmi adóról szóló
25/2001.(XII.22.) sz. rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001.(XII.22.) sz. rendelet
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az idegenforgalmi adóról szóló
25/2001.(XII.22.) sz. rendelet módosításáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta
a 3/2007.(I.30.) sz. rendeletet az idegenforgalmi adóról szóló 25/2001.(XII.22.) sz.
rendelet módosításáról.
(3. melléklet)
VIII. Napirend
Az új Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges tervpályázat kiírása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az új Polgármesteri Hivatal
kivitelezéséhez szükséges tervpályázat kiírását és kéri a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testület tagjai.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta az új Polgármesteri Hivatal kivitelezéséhez szükséges
tervpályázat kiírását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az új Polgármesteri Hivatal
kivitelezéséhez szükséges tervpályázat kiírásáról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
4/2007.(I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az új
polgármesteri
hivatal
kivitelezéséhez
szükséges
tervdokumentáció
kiválasztásához és elkészítéséhez tervpályázati eljárást folytat le.
A tervpályázat jellege: Meghívásos
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A tervpályázati eljárás formája: Egyszerű eljárás
A tervpályázat titkos.
A tervpályázat lebonyolításának időpontjai
A tervpályázat megküldése: 2007. január 31.
A kérdések feltevésének határideje: 2007. február 12.
A kérdésekre adott válaszok határideje: 2007. február 21.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2007. március 13. 10.00 óra
A pályázatok eredményeinek kihirdetése, és a díjak átadása: 2007. március 28.
A tervpályázat nyilvános bemutatása 2007. március 29.
A díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2007. április 05.
Bélapátfalva Város Önkormányzata a pályaművek elbírálására érdekében
létrehozott bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket kéri fel, illetve
bízza meg.
Elnök: Hoór Kálmán megyei főépítész
Társelnök: Ferencz Péter polgármester
Szakmai titkár: Fajcsák Dénes okl. építészmérnök
Tagok: Báthory Csaba Heves Megyei Építészkamara elnöke
Főczény László okl. építészmérnök, vezető tervező
Jogi szakértő: Dr. Kalmár Norbert
Költségtérítés és a pályaművek díjazása
a) költségtérítés
Minden bírálatban részesült és előírt tartalommal rendelkező pályamű
szerzőjét bruttó 200.000.-Ft költségtérítés illeti meg.
b) A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 1.000.000.-Ft áll
rendelkezésre.
c) A díj legnagyobb összege: bruttó 400.000.-Ft
d) A megvétel legkisebb összege bruttó 50. 000.- Ft
Bélapátfalva Város Önkormányzata az alábbi tervező irodákat hívja meg,
illetve küldi meg részükre a tervpályázat dokumentációját:
1.) Grafit 37 Építészi Iroda 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.
2.) Váncja Művek Építészeti Műterem 1013 Budapest, Attila út 29. IV. em. 5.
3.) Mata-Dór Arhitektúra Kft. 1112 Budapest, Dió utca 3-5.
4.) Konstruma Kft. 1078 Budapest, Murányi utca 1. II. em. 7.
Határidő: 2007. március 28.
Felelős: polgármester
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IX. Napirend
A II. sz. háziorvosi körzet ellátásáról szóló megállapodás megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a II. sz. háziorvosi körzet ellátásáról
szóló megállapodást és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőtestület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a II. sz. háziorvosi körzet ellátásáról szóló megállapodást. A
megállapodásban szereplő Bélapátfalvai és Bekölcei rendelési idő hétfői és
csütörtöki napoknál elírás történt. Az időpontok javításával a megállapodást
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a II. sz. háziorvosi körzet
ellátásáról szóló megállapodásról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
5/2007.(I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva Város
Önkormányzat és a STUMPF-MED Egészségügyi és Szolgáltató BT. közötti
megállapodás-tervezetet megtárgyalta és elfogadta.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
megkötésére.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: polgármester
X. Napirend
Lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó
hozzájárulás megtárgyalása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a lóversenyfogadás és bukmékeri
rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó hozzájárulást és kéri a bizottság elnökét,
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta a lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás
szervezésére vonatkozó hozzájárulást és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
tagjainak.
Bikki Oszkár képviselő:
Tudomása szerint egy település képviselő-testülete azért utasította el a
hozzájárulást, mert nem akarták, hogy a település kis jövedelmű lakosai a fogadó
irodába hordják a pénzüket. Az önkormányzat számára viszont iparűzési adó
bevételt jelentene a későbbiekben.
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Barta Péter képviselő:
Javasolja a pénznyerő játékgépek kitiltását a településről.
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:
A hozzájárulás elfogadása az önkormányzatnak bérleti díj bevételt is jelenthetne.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a lóversenyfogadás és bukmékeri
rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó hozzájárulásról.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
6/2007(I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a koncesszióról szóló
1991. évi XVI. törvény 5. § (2) bekezdése és a szerencsejáték szervezéséről
szóló 1991. évi XXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal,
hogy a Pénzügyminiszter lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás
szervezésére vonatkozó olyan tartalmú pályázatot írjon ki, amelynek
keretében Bélapátfalva város területén fogadóiroda kialakítására is lehetőség
nyílna.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: polgármester
XI. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Bikki Oszkár képviselő:
A Bocskai út útátvágásának problémáját meg kellene oldani. Véleménye szerint az
Egészségház nem lesz kész a szerződésben szereplő határidőig. Bélapátfalva
zsákutcáiban (Vasút út, Gyár út) a lakók panaszkodnak, hogy időnként a víz
minősége nagyon rossz, ihatatlan és büdös. Javasolja, hogy az ÉRV ZRt-t fel kellene
szólítani, hogy ezeken a területeken a hálózatot gyakrabban tisztítsák.
Vizy Pál képviselő:
Javasolja az alábbi feladatok megoldását:
 a IV. Béla úti járda felújítása, vízelvezetéssel együtt (trafiktól a kishídig)
 az ABC-nél lévő buszmegálló és tájékoztató tábla közötti szakaszon a gépjármű
forgalom kijárását meg kellene szüntetni.
 a Bolacsek Söröző előtti kátyú kijavítása
 a Posta előtti árok betonzatának kijavítása
 a IV. Béla úti nyárfák kivágásának folytatása
 a Bányai épület felújításának az összegét a Sóstói és a Telekessy Vendégház
komfortfokozatának javítására kellene fordítani.
Kary József alpolgármester:
Kérdezi, hogy a problémás kisebbségi ház körül milyen intézkedések történtek?
Javasolja, hogy az önkormányzati teendőkről a lakosság több információt kapjon.
Vasúti menetrend kihelyezését javasolja.
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Bikki Oszkár képviselő:
A Bányai épület felújítására 13 millió Ft lett megállapítva, amit Kht. bérbe kíván adni.
Februárban a víz és az áram is be lesz kötve.
Vizy Pál képviselő:
Véleménye szerint még sok anyagi ráfordítás szükséges az épület szigetelésére,
alacsony a komfortfokozata, az épület fűtésére (ha tartályos gázról fog működni)
magas összeget kell majd fizetni.
Bikki Oszkár képviselő:
A Sóstói üdülőn a gyermeküdültetés jelenti a veszteséget, hiszen az bérlemény.
Javasolja a Telekessy Vendégház bérbe adását.
Ferencz Péter polgármester:
Az Egészségház kialakításának tervbe van véve a mentőállomás kialakítása is.
Tudomása szerint Szilvásvárad és Nagyvisnyó az ózdi korházhoz fog tartozni és így
Bélapátfalva lesz az egri szakasz utolsó települése. Az Egészségházba a
házorvosok, fogorvosok és a védőnők, majd 9 szakrendelés fog helyet kapni. A
háziorvosok vállalkozásként fogják végezni a munkájukat és bérleti díjat fizetnek
majd az önkormányzatnak. A kisebbségi házból rendőrségi ügy kerekedett. Ha bűnös
előkerül és megkapja a neki járó büntetést, akkor sem lesz a ház befejezve. Az
önkormányzat nincs olyan anyagi helyzetben, hogy az építkezést be tudná fejezni. A
probléma ott kezdődik, hogy a telek és a rajta lévő ház nem elidegeníthető. A pórul
járt kisebbségi családok lakásproblémáját az önkormányzatnak kellene megoldani.
Barta Péter képviselő:
A II. sz. fogorvosi körzet fogorvosi állása ügyében történt-e már előrelépés, ha az
Egészségház elkészül, akkor a fogászati rendelő marad a régi épületben, a röntgen
készülék használható lesz-e?
Ferencz Péter polgármester:
Egy fogorvosnő jelentkezett a II. sz. fogorvosi körzet állására és már szóban
megegyeztek, hogy a 2007-es évet a régi rendelőben, közös eszközökkel kívánják
ellátni a fogászatot. További tárgyalást képez, hogy költségtakarékosan, hogyan
lehet másik fogászati felszerelésre szert tenni.
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:
Január közepén Sós Tamás fogadóórát tartott a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében és tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy egy levelet adott át
neki az Arany János utca lakóinak az aláírásával, melyben megfogalmazódik az utca
csapadékvíz elvezetési rendszerének a hiánya. Javasolja, hogy a 2007. évi
költségvetési koncepcióban szereplő Arany János és Jókai Mór utca összekötő
szakaszának a kiépítésére szánt összegből előbb a vízelvezetési rendszer kiépítése
kerüljön előtérbe.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Ferencz Ervinné Éles Erika képviselőt, hogy a 2007. évi költségvetési rendelettervezet megtárgyalásakor is tartsa fenn ezt a javaslatát.
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Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági
ügyeket tárgyal.
Kmf.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Ferencz Péter
polgármester
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