JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Városban a 2007. május 7-én megtartott közmeghallgatáson.
Jelen vannak:

Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár, Ferencz Ervinné Éles
Erika, Firkó János, Kovácsné Kakuk Mária, Mező Ervin, Schillinger
Györgyné és Vizy Pál képviselő-testületi tagok.

Nem jelent meg: Boros Mária képviselő-testületi tag.
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné jegyző
Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető
Település lakói közül: 54 fő
Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 11 fő jelen van, továbbá a település lakói
közül 54 fő. Megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, melynek
napirendi pontja:
1. A lakosság részéről felmerült közérdekű kérdések és javaslatok
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a 2006. évi költségvetés főbb számait, a bevételek és kiadások alakulását.
Elmondja, hogy Bélapátfalva az előző évben 969.668 ezer Ft-ból gazdálkodott. A
dolgozói bérköltség 283.615 ezer Ft volt 2006. évben, melynek járulékai 89.956 ezer
Ft.
Felsorolja a 2006. évi beruházásokat és a ráfordított összegeket:
- Körzeti Általános Iskola bővítése
123.507 ezer Ft
- Egészségügyi Központ kialakítása
90.731 ezer Ft
- Dózsa György út szennyvízelvezetése
6.063 ezer Ft
- Hársas-Dózsa utcakapcsolat
10.658 ezer Ft
- Hársas út vízelvezetése
8.184 ezer Ft
- Hársas út járda és újszakasz elkészítése
9.418 ezer Ft
- Gesztenyés Közösségi és Szolgáltató Ház felújítása 14.424 ezer Ft
- Művelődési Ház felújítása
30.460 ezer Ft
- Játszótér kialakítás
6.234 ezer Ft
- Óvodai gyermekmosdó felújítása
2.016 ezer Ft
- Óvodai víztisztító berendezés
245 ezer Ft
- Iskolában Taninform szoftver és eszköz vásárlás
681 ezer Ft
- Védőnők részére 2 db motor vásárlás
369 ezer Ft
- Fogászat sterilizáló beszerzés
1.147 ezer Ft
- Családsegítő Szolgálat számítógép és irodabútor
450 ezer Ft
- Polgármesteri Hivatal számítógépek, szekrény
778 ezer Ft
- GAMESZ: fűnyírók beszerzése, épület felújítás
1.300 ezer Ft
- Művelődési Ház technikai eszközök beszerzése
1.289 ezer Ft
- Urnafal építés
297 ezer Ft
- Szennyvíztelep felújítási költsége
3.610 ezer Ft

- Ingatlanok vásárlása és bontás költsége
3.288 ezer Ft
- Közvilágítás bővítés (Május 1 út)
660 ezer Ft
- Plébánia támfal befejezése
192 ezer Ft
- Sétatér világítás
200 ezer Ft
- Otthonteremtő támogatás (állami költsgv. megtéríti)
4.926 ezer Ft
- Módszertani Otthon hangtechnikai eszközök vásárlása 150 ezer Ft
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a képviselő-testület a 2007. április 23-ai ülésén
elfogadta az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány
elszámolásáról szóló rendeletet.
Ferencz Lajosné helyi lakos:
Megköszöni a bélapátfalvai gyerekek nevében a játszótér megépülését.
Poczik Istvánné helyi lakos:
Elmondja, hogy ő a Szabadság utcai lakótelepen a földszinten lakik és a játszótér
kerítése a szoba ablakától 2 méterre helyezkedik el. Tizenéves gyerekek járnak oda
és zavarják a nyugalmát papír szemét meggyújtásával, a játékok illemhelyként
történő használatával, így az ablakot sem tudja kinyitni szellőztetés céljából.
Tudomása szerint a József Attila utcai lakóteleptől 8 méterre helyezkedik el a kerítés
és kéri, hogy ez a távolság az ő ablakától is legyen meg.
Ferencz Péter polgármester:
A kerítés építés is engedély köteles és a területet ez alapján mérték ki, melyet a
szakhatóságok is engedélyeztek, de meg fogja vizsgáltatni. Ígéretet tesz arra, hogy
a GAMESZ dolgozói minden reggel ellenőrizni fogják a játszótér tisztaságát.
Harsányi János helyi lakos:
Köszönetet mond a Hársas utca megépítéséért és elmondja, hogy az utca végén
lévő erdőbe vezető utat sorompóval kellene lezárni, mert az illegális tűzifát szállítók
az útra hordják a sarat. Tájékoztatja a Polgármester Urat, hogy az utca vízelvezető
rendszerének öntött vasrácsait ellopták. Úgy gondolja, hogy azokat kellene
megbüntetni, akik ezeket a vasrácsokat felvásárolják. A Bartók Béla utca végén
illegális szemétlerakás folyik és javasolja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökével kellene felvenni a kapcsolatot annak megszüntetése ügyében.
Ferencz Péter polgármester:
A Bélapátfalván működő illegális színesfém felvásárlók szabálysértési eljárása folyik
és a pénzbírság kiszabása megtörtént.
Vadálné Koppányi Anna helyi lakos:
Javasolja, hogy a tó felé vezető úton a közvilágítás kiépítésére és szemetes kukák
kihelyezésére lenne szükség. Ő a Vizyker Bt-ben dolgozik és naponta délutánonként
látja, hogy a szőlő művelésből hazafelé tartó munkás emberek megállnak a piactéren
a kisebb-nagyobb dolgait elvégezni a kulcsra zárt WC épülete mellett. Nyilvános WC
építését javasolja. Úgy gondolja, hogy Bélapátfalván lenne igény a szülők részéről a
bölcsőde működésére, és annak kialakítását javasolja.
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Ferencz Péter polgármester:
A tóhoz vezető út közvilágításának kialakítása 10 millió Ft-os beruházást jelentene az
önkormányzatnak. Ígéri, hogyha az önkormányzat pénzhez jut, akkor ez lesz az első
beruházás, ami megvalósításra kerül. A szemetes kukák kihelyezéséről a GAMESZ
fog gondoskodni. A bölcsőde kialakításának lehetősége még csak tervezés szintjén
fogalmazódott meg az önkormányzatnál és ígéri, hogy konkrét válasz esetén írásban
fog válaszolni a kérdésre.
Frits Béláné helyi lakos:
Ő a Táncsics utcában lakik és javasolja, hogy ide is helyezzen ki az önkormányzat
szemetes kukákat. Tudomása szerint az Egészségház elkészült és javasolja a
vízelvezető árok lefedését a könnyebb megközelíthetőség szempontjából.
Tájékoztatja a Polgármester Urat, hogy az út másik oldalán lévő járdaszakasz
nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul.
Ferencz Péter polgármester:
Az említett járdaszakasz felújítására és csapadékvíz elvezetésére pályázatot nyújtott
be az önkormányzat. Az Egészségház megközelítésére járda, illetve gyalogos
átkelőhely kialakítására lesz szükség.
Lengyel János helyi lakos:
Megköszöni a veszélyes fűzfák kivágását. A templom előtti parkban lévő akna
megszüntetését javasolja. Javasolja a tó fölött lévő forrás bekerítését és folyamatos
tisztántartását.
Bagyinszki Anita helyi lakos:
Kéri a volt Ifjúsági klub megnyitását a fiatalok szórakozási lehetőségének biztosítása
érdekében.
Ferencz Péter polgármester:
Az ötletet jónak tartja és így a tizenévesek nem a játszótéren töltenék el a
szabadidejüket. Ígéri, hogy a képviselő-testület döntést fog hozni az Ifjúsági klub
megnyitásáról.
Sas László helyi lakos:
Kérdezi, hogy a fogászati ellátás másik körzete miért nincs betöltve? Miért nem nyílt
bevásárló központ Bélapátfalván? Milyen összegű volt az eddigi 2007. évi fejlesztési
kiadás? Korábban a Panel programot, miért nem támogatta az önkormányzat.
Megvalósul-e a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás Bélapátfalván?
Ferencz Péter polgármester:
Korábban nyilvános pályázat lett kiírva a bevásárló központ kialakítására a piactéren,
aminek a felső szintjén önkormányzati bérlakást lehetett volna kiépíteni.
Az I. sz. fogászati körzet betöltetlen állása folyamatosan meg van hirdetve, de sajnos
nem jelentkeznek az orvosok. Ismerteti a 2007. évi fejlesztési kiadásokat.
A Panel program megvalósításához az önkormányzatnak 50 millió Ft-ot kellett volna
befektetnie és a 3 lakóközösség sem tudott megegyezni.
A bélapátfalvai hulladéktelep betelt és 2007. október 31-ig van üzemeltetési
engedélye. Tárgyalás alatt áll a további hulladékszállítás a sajókazai, illetve a
miskolci AVE között. Megköszöni a Tűzoltóság munkáját, akik teljes erővel részt
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vettek a szeméttelep oltásában. Ígéri, hogy a szelektív hulladékgyűjtés is meg lesz
oldva Bélapátfalván.
Kolozs Istvánné helyi lakos:
A Gyár utcában lakik és elmondja, hogy nagy esőzésekkor az utcában megáll a víz.
Kéri, hogy a csapadékvíz elvezetését oldja meg az önkormányzat.
Ferencz Péter polgármester:
A tervek között szerepel a Gyár út felújítása, illetve csapadékvíz elvezetése.
Hegyi Antal helyi lakos:
Kérdezi, hogy a Május 1 úti közvilágítás bővítése miért nem valósult meg?
Ferencz Péter polgármester:
Az említett terület a MÁV Rt. tulajdona és a földhivatali bejegyzés szerint nem útként
szerepel, hanem szántóföldként. Az ÉMÁSZ csak akkor tudja elhelyezni a
közvilágítás oszlopait, ha a MÁV Rt-nek bérleti díjat fizet a terület használatáért.
Fülemen Ferenc helyi lakos:
Kérdezi, hogy lesz e mentőállomás, illetve járóbeteg szállítás Bélapátfalván? Kéri az
önkormányzatot, hogy tegyen intézkedést az ügyben, hogy a település ne maradjon
orvos nélkül. Javasolja, hogy fiatal orvost alkalmazzon az önkormányzat, akinek
lakást biztosítson Bélapátfalván. Mikor kezdi meg a működését az Egészségház? A
fiatalok szórakozására Disco megnyitását javasolja. Tájékoztatja a Polgármester
Urat, hogy a Sport utcában a villanyoszlopok meg vannak süllyedve.
Ferencz Péter polgármester:
Az orvosok vállalkozók és nem közalkalmazottak, ezért nem lehet őket számon kérni,
hogyha nem pontosan kezdik a rendelési időt. Az Egészségház első szintje elkészült
és a tervek szerint május végén fognak beköltözni az orvosok és a védőnők. A
második szint pályázata is elkészült. A képviselő-testület meg fogja vizsgálni, mind a
Disco, illetve az Ifjúsági klub működésének a lehetőségét. A villanyoszlop süllyedése
ügyében megteszi a szükséges intézkedéseket.
Kertész Zoltánné helyi lakos:
Elmondja, hogy korábban a bányai útról 6 db aknafedelet tulajdonítottak el. A lopást
be akarta jelenteni a rendőrségen, de a bélapátfalvai Körzeti Megbízotti Csoportból
senkit nem tudott elérni.
Ferencz Péter polgármester:
A Körzeti Megbízotti Csoport 11 fő-vel dolgozik 13 településen és előfordulhat olyan
helyzet, hogy nem lehet rendőrt találni a településen és ebben az esetben az egri
Rendőrkapitányságot kell hívni. Ősszel és tavasszal az ország minden pontjában
működő rendőrség dolgozói a fővárosba voltak vezényelve.
Ferencz Lajosné helyi lakos:
Kérdezi, hogy az aknafedél pótlása kinek a feladata?
Ferencz Péter polgármester:
Az ÉRV Rt. feladata a pótlás és ezt általában betontetővel szokták megoldani.
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Sas István helyi lakos:
Az iskola környéke szeméttel és cigi csikkel van tele. Javasolja, hogy a gyerekek
hetente szemétgyűjtési akciót szervezzenek. Közlekedési veszélyhelyzetet teremt,
hogy az iskolabusz a kanyarban áll meg.
Ferencz Péter polgármester:
Firkó János iskolaigazgatónak továbbítja a feladatot. Az utca egyirányú forgalma
rendeletben van rögzítve.
Frits Béláné helyi lakos:
Az Apátságnál illemhely kialakítását javasolja.
Ferencz Péter polgármester:
Tudomása szerint a bánya épületnél van víz és onnan meg lehetne oldani az
illemhely vízellátását.
Kertész Zoltánné Bélkő Kht. műszaki vezetője, helyi lakos:
Nem megoldható a vízellátás, mert vízjogi engedély csak a csapadékvíz elvezetésre
van. A tüzivíz tárolóból a nyári időszakban meg lehetne oldani az illemhely
vízellátását.
Szabó Antalné helyi lakos:
A Gyár utcában lakik és elmondja, hogy a külső vakolat hullik és ki kellene javítani.
Ferencz Péter polgármester:
A GAMESZ megteszi a szükséges intézkedéseket.
Ferencz László helyi lakos:
Kérdezi, hogy a Sport pálya mögötti 10-es barak elnevezésű terület helyreállítására
mikor kerül sor? Az árok kitakarítását javasolja és elmondja, hogy az út állapota
megromlott. A Béke utcai lakosok panaszkodnak, hogy az út burkolata megsüllyedt
és kátyúzásra szorul.
Ferencz Péter polgármester:
Ígéretet tesz a szükséges intézkedések megtételére.
Megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást bezárja.

Kmf.
Fehér Lászlóné
Címzetes főjegyző

Ferencz Péter
Polgármester
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