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Ferencz Péter polgármester:
Köszönti Horváth László Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
urat, a képviselő-testület tagjait és a községek polgármestereit és megállapítja, hogy
a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 7, a testület
határozatképes és az ülést megnyitja.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:

Napirend
1. A bélapátfalvai ipari Park szabad vállalkozási zóna kialakítása
2. A bélapátfalvai Ipari Parki befektetések
3. Egyéb ügyek, indítványok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7
igen szavazattal elfogadta.

I.Napirend
A bélapátfalvai ipari Park szabad vállalkozási zóna kialakítása
Horváth László kormánymegbízott:
A kormány februárban döntött arról, hogy az úgynevezett szabad vállalkozási zónák
– mint speciális gazdasági övezetek – megteremtésével segítséget nyújt a
legnehezebb helyzetben lévő kistérségeknek. Ezekben a zónákban a gazdasági
szereplők – a nagyberuházók és a kis- és középvállalkozások – számára egyaránt
vonzó telephelyfeltételeket és kedvezményeket lehet biztosítani, támogatva e
területek tényleges bekapcsolását a gazdaság vérkeringésébe.
Heves megyében a Hevesi és a Pétervásárai Járásban jönnek létre ilyen övezetek. A
kormány támogatta azt a javaslatomat, hogy a szabad vállalkozási zónák listájára a
bélapátfalvai kistérség is kerüljön fel, s most örömmel jelenthetem be, hogy a
lehetőséget a jelek szerint tartalommal tudjuk megtölteni.
II. Napirend
A bélapátfalvai Ipari Parki befektetések
Horváth László kormánymegbízott:
Egy Heves megyét érintő átfogó fejlesztés első állomása lehet Bélapátfalva, ahol egy
10 milliárd forint értékű beruházást hoztunk elérhető közelségbe. Az önkormányzat
kedvező döntése esetén a projekt első üteme valósulhat meg itt, Heves megye
északi részén.
Az önkormányzat kedvező döntése esetén a projekt első üteme valósulhat meg itt,
Heves megye északi részén.
Az előkészítés alatt álló beruházás közvetlenül 150, a helyi beszállítókat és a
kiszolgáló ipart is figyelembe véve pedig 250-nél is több munkahelyet teremthet.
Mindez stratégiai előrelépést jelentene az országos átlagnál magasabb, 10,89%-os
munkanélküliségi rátával bíró településen, ahol a 2176 keresőképes lakosból 237-en
állást keresnek. A létrejövő termelő egységben a munkaerő-szükséglet alakulása
kedvez a helyi viszonyoknak, hiszen 80%-ban fizikai munkaerőt igényel.
A Bélapátfalvai Ipari Parkban egy arra alkalmas ingatlan felújításával, korszerű,
környezetbarát beruházás keretében egy eritritol-gyártó és egy mikroelasztikus
gumilisztet (MERP) előállító üzem létesülne. Ezekre a termékekre a világpiacon
tartós kereslet mutatkozik, felvevőpiacuk dinamikusan bővül.
A munkahelyteremtő beruházás a Bélapátfalvai Ipari Parkban bemutatása
prezentációval történik, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete.
Kovács Imre Zsolt és Dobrovoczky László:
Ismertetik az eritritol édesítőszert és a gumiliszt terméket, illetve azok előállítási
folyamatait.

Csőgér Bálint Nagyvisnyó polgármestere:
Megköszöni a munkát mindenki nevében Horváth László Heves Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott úrnak és sok sikert kíván a
megvalósításhoz.
Ferencz Péter polgármester:
Köszönetet mond és sok sikert kíván a beruházásokhoz, hiszen tíz éve várnak egy
ilyen bejelentésre. Reméli, hogy a képviselő-testületekben olyan döntések fognak
születni, amelyek valóban a munkahelyteremtést erősítik majd.

III. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
Mivel egyéb ügyek indítványok nem volt, megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.
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