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Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március
18-án 14.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva, IV. Béla u. 36. sz.
alatti önkormányzati épület tanácskozó termében.
Napirend

1. Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
2. A Bélapátfalvai Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás
módosítása
Ellátó
Szervezet
vagyonátadás-átvételi
3. A
Gazdasági
Műszaki
jegyzőkönyvének elfogadása
4. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervének
elfogadása
5. Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás módosítása
6. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
25/2013.(III.18.)
26/2013.(III.18.)
27/2013.(III.18.)
28/2013.(III.18.)
29/2013.(III.18.)
30/2013.(III.18.)

Határozat tárgya

Határozat határideje

A Bélapátfalvai Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás
módosítása
A
Gazdasági
Műszaki
Ellátó
Szervezet
vagyonátadás-átvételi
jegyzőkönyvének elfogadása
A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervének
elfogadása
Helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltség-növelő támogatásának
igénybevételéhez önerő biztosítása
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Az Óvoda zárva tartása

azonnal
azonnal
folyamatos
2013. december 31.
2013. március 22.
2013. március 31.
2013. március 31.

34/2013.(III.18.)

A KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése konstrukcióra benyújtott pályázat
A KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése konstrukcióra benyújtott pályázat
A Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában lévő iparterületek
értékesítése a Zele-Invest Kft-nek
Baloghné Juhász Klára bélapátfalvai lakos részére ápolási díj elutasítása

35/2013.(III.18.)

Balázs Dénesné bélapátfalvai lakos részére ápolási díj megállapítása

2013. március 25.

36/2013.(III.18.)

Illés Jánosné bélapátfalvai lakos számára ápolási díj elutasítása

2013. március 18.

31/2013.(III.18.)
32/2013.(III.18.)
33/2013.(III.18.)

Rendelet száma
4/2013.(III.19.)

2013. március 31.
2013. március 31.
2013. március 22.
2013. március 18.

Rendelet tárgya
Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Bélapátfalva, 2013. március 18.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március
18-án 14.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva IV. Béla u. 36. sz.
alatti önkormányzati épület tanácskozó termében.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Csuhány Béla, Csűrös Zoltán, Bajzát Zsolt és Vizy Pál testületi
tagok
Nem jelent meg: Kary József alpolgármester és Barta Péter testületi tag
Meghívottak: Dr Holló István könyvvizsgáló
Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Kormos Rita jegyzőkönyvvezető

Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő
jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 5, a testület határozatképes és az
ülést megnyitja.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:

Napirend
1. Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
2. A Bélapátfalvai Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás
módosítása
3. A
Gazdasági
Műszaki
Ellátó
Szervezet
vagyonátadás-átvételi
jegyzőkönyvének elfogadása
4. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervének
elfogadása
5. Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás módosítása
6. Egyéb ügyek, indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5
igen szavazattal elfogadta.
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I.Napirend
Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását,
és kéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta és elfogadta az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítását.
Csuhány Béla Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta és elfogadta az Önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítását.
Dr. Holló István könyvvizsgáló:
Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása a jogszabályoknak megfelel, ezért elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Önkormányzat és intézményei 2012.
évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a
4/2013.(III.19.) önkormányzati rendeletet a könyvvizsgálói jelentéssel a 2012. évi
költségvetésről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (1.
melléklet).
II.Napirend
A Bélapátfalvai Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás
módosítása
Ferencz Péter polgármester:
A megállapodás kibővült azzal, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata a volt
Kistérség tulajdonában lévő Opel Astra járművet is térítésmentesen átadja a
Bélapátfalvai Járási Hivatalnak.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Járási Hivatal
kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítását, és kéri a bizottság elnökét,
tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta és elfogadta a Bélapátfalvai Járási Hivatal kialakításához
kapcsolódó megállapodás módosítását.
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Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélapátfalvai Járási Hivatal
kialakításához kapcsolódó megállapodás módosításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
25/2013.(III.18.)Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Bélapátfalvai Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó
megállapodás módosítását.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodásmódosítás aláírására. (2. melléklet)
Határidő: azonnal
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
III.Napirend
A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyvének
elfogadása
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyvét, és kéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a
képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság tárgyalta és elfogadta a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyvét.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyvéről az előterjesztés szerint
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással a következő határozatot fogadta el:
26/2013.(III.18.)Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti
vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyvet megtárgyalta és elfogadta.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonátadásátvételi jegyzőkönyv egyetértő záradékkal való ellátására. (3. melléklet)
Határidő: azonnal
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

IV.Napirend
A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervének
elfogadása
Ferencz Péter polgármester:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervét, és kéri
a bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság a következő kiegészítéseket tette,
melyeket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is javasol:
- A Kulturális Közmunkaprogramra igényelt létszám tartalmi feladatainak
meghatározása.
- A Hungarikum törvény szerint a helyi értékek feltárása.
- A Nemzeti Kulturális Alap pályázaton való részvétel.
- Érdekeltségnövelő pályázatokon való indulás, önrész biztosításával.
- Határon túli testvértelepülési pályázaton való részvétel.
- Kiemelt programokra időben való felkészülés.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
ülésén elhangzottakhoz még egy kiegészítést tett:
- Kiemelt rendezvények civil szervezetekkel való koordinálása, lebonyolítása.
Mind a két bizottság a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi
munkatervét elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Nagy Gyöngyvér Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója:
Elkészített egy „A” és egy „B” verziójú technikai fejlesztési tervet a Közművelődési
érdekeltségnövelő-támogatás pályázatra. A végösszeg kétharmad részét kell
biztosítania önerőként az Önkormányzatnak, az egyharmad részét a
szakminisztérium támogatásként hozzáadja. Mennyi az önrész, amit az
Önkormányzat biztosítani tudna?
Csuhány Béla képviselő:
Úgy gondolja, hogy a Közművelődési érdekeltségnövelő-támogatás pályázatra a „B”
verziójú technikai fejlesztést 300 e Ft-tal javasolja támogatni.
Vizy Pál képviselő:
Korábbi ülésen elhangzott, hogy olyan turisztikai szakembert kell alkalmazni, aki a
programokért felelős, és ezeket a feladatokat a Bélapátfalvai Művelődési Ház és
Könyvtárban látná el. Javasolja, hogy az éves kiemelt programoknak legyen felelőse.
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Ferencz Péter polgármester:
Bélapátfalva Város Önkormányzata pályázott 3 főre, akik kulturális közcélú munkát
végeznének 8-9 hónapon keresztül. Jelenleg a Bélapátfalvai Művelődési Ház és
Könyvtár koordinálja az idegenforgalmi rendezvényeket. A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság ülésén ezért javasolta kiegészíteni a munkatervet azzal, hogy a kiemelt
rendezvényeket a kultúrház koordinálja, egy civil szervezet pedig szervezze.
Csuhány Béla képviselő:
A civil szervezeteket úgy kell bevonni a rendezvények szervezésébe, hogy azok előtt
legalább két hónappal el tudják kezdeni a programok szervezését.
Ferencz Péter polgármester:
Javasolja, hogy a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság rendkívüli ülést hívjon
össze, melyre a civil szervezetek is meghívást kapnak, így egyeztetik, melyik civil
szervezet, melyik program lebonyolítását vállalja el.
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház és
Könyvtár 2013. évi munkatervéről az előterjesztés szerint a Bizottságok által javasolt
kiegészítésekkel.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással a következő határozatot fogadta el:
27/2013.(III.18.)Képviselő-testületi határozat

-

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi
munkatervét a következő kiegészítésekkel:
A Kulturális Közmunkaprogramra igényelt létszám tartalmi feladatainak
meghatározása.
A Hungarikum törvény szerint a helyi értékek feltárása.
A Nemzeti Kulturális Alap pályázaton való részvétel.
Érdekeltségnövelő pályázatokon való indulás, önrész biztosításával.
Határon túli testvértelepülési pályázaton való részvétel.
Kiemelt programokra időben való felkészülés.
Kiemelt rendezvények civil szervezetekkel való koordinálása, lebonyolítása.
Határidő: folyamatos
2013. december 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a „B” verziójú technikai fejlesztés
Közművelődési érdekeltségnövelő-támogatás pályázatra való benyújtásáról 300 e Ft
önrésszel.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:

28/2013.(III.18.)Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A helyi
önkormányzatok
könyvtári
és
közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatásáról” szóló, a 32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelettel módosított
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében támogatást igényel a
Bélapátfalvai
Művelődési
Ház
és
Könyvtár
technikai,
műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására.
A
támogatás
igényléséhez
Bélapátfalva
Város
Önkormányzata
háromszázezer forint önerőt biztosít a Művelődési Ház és Könyvtár dologi
kiadások előirányzat terhére.
Határidő: 2013. március 22.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

V.Napirend
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél
Köznevelési
Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Intézményfenntartó

Ferencz Péter polgármester:
A Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásában az intézmény elnevezésben van változás.
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélapátfalva-BükkszentmártonMónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
29/2013.(III.18.)Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának (továbbiakban:
Megállapodás) alábbiak szerinti módosítását:
1. A Megállapodás 6. pont „A társulás közös fenntartású intézménye” cím
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„A Társulás közös fenntartású intézménye:
Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde”
2. A Megállapodás módosítása az Alapító Okirat törzskönyvi
bejegyzésének napjával lép hatályba.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
VI.Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
Zay Oszkárné Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetője kérte az óvoda zárva
tartását a következő időszakokban:
- 2013. augusztus 21-től augusztus 31-ig, mivel ebben az időszakban történik
az óvodában a fertőtlenítő festés, illetve ágyneműk, takarók, játékok
fertőtlenítése és mosása.
- 2013. december 27-től 2014. január 2-ig, mivel az elmúlt évek tapasztalatai
szerint az adott időszakban a gyermeklétszám lecsökken, így gazdálkodás
szempontjából nem indokolt az intézmény nyitva tartása.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet, és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az óvoda zárva tartásáról az
említett időszakokban.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő
határozatot fogadta el:
30/2013.(III.18.)Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
engedélyezi a Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde óvodai
intézményegységének 2013. augusztus 21 - augusztus 31., illetve a 2013.
december 27 - 2014. január 2. közötti zárva tartását.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Március 13-án részt vett a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás ülésén, ahol tájékoztatták, hogy Bélapátfalva Város
Önkormányzata március 31-ig kap határidőt arra, hogy elfogadja azt a határozatot,
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mely szerint önállóan a település nem indul más környezet és energia operatív
programban, illetve azt a határozatot, mely szerint Bélapátfalva Város
Önkormányzata az üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát és díjképzést megismerte,
elfogadta és betartja, ellenkező esetben szankciót von maga után.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Bélapátfalva Város
Önkormányzata elfogadja az előterjesztés szerint azt a határozati javaslatot, mely
szerint a település nem indul más környezet és energia operatív programban.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
31/2013.(III.18.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozatot tesz,
hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra
került 1.1.1/09-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra a Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által beadott „SajóBódva Völgy és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése” nevű, KEOP-1.1.1/2F/09-11 II. fordulós pályázaton
kívül
az
adott
projekthez,
projektelemhez
kapcsolódóan
(Hulladékgazdálkodás fejlesztése) Bélapátfalva település Önkormányzata
nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy Bélapátfalva Város
Önkormányzata elfogadja az előterjesztés szerint azt a határozati javaslatot, mely
szerint az üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát és díjképzést megismerte, elfogadta
és betartja.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
32/2013.(III.18.) sz. Bizottsági határozat
A Bélapátfalva Város Önkormányzat igazolja, hogy az üzemeltetési
koncepció alátámasztásához nyújtott, és a KEOP-7.1.1.1/2F/09-11
pályázati konstrukció keretében benyújtott „Sajó-Bódva Völgy és Környéke
települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszer fejlesztése” című
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pályázati anyaghoz készített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban
(továbbiakban RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek. Az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát,
díjképzést megismerte, elfogadta, és annak betartását vállalja a projekt
befejezését követő minimum 5 évig.
(a határozat mellékletét képezi az RMT-ben bemutatásra kerülő
üzemeltetési, díjképzési és díjpolitika)

Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

Ferencz Péter polgármester:
A március 6-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen Horváth László Heves Megyei
Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott Úr tartott egy előadást a Bélapátfalvai
Ipari Parki beruházásokról, azóta megérkezett az ott megnevezett cég, a Zele-Invest
Kft. vásárlási kérelme az ingatlanokra vonatkozóan. A Bélkő Nonprofit Közhasznú
Kft.-nek szándéknyilatkozatot kell kiadnia arról, hogy értékesíteni kívánja a kért
területeket.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, és azt a kiegészítést
tette, hogy a 1017/35. hrsz. ingatlanra az értékesítés úgy képzelhető el, hogy a
vasútforgalmi szolgalmi jog bejegyzésre kerül.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft.
tulajdonában lévő iparterületek értékesítéséről a kérelem szerint azzal a
kiegészítéssel, hogy az értékesítés a későbbiekben kölcsönösen elfogadott módon
és feltételekkel történjen, illetve az 1017/35. hrsz. területen a vasúti közlekedést
garantálni kell, így az iparvágány területére szolgalmi jogot, vasúti használati jogot
kell bejegyeztetni.
Döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
33/2013.(III.18.) sz. Bizottsági határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy
hozzájárul a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában lévő
Bélapátfalva 1017/34. hrsz. és 1017/35. hrsz. iparterületek
értékesítéséhez a Zele-Invest Kft. (3350 Kál, Fő út alsó 13.) részére a
későbbiekben kölcsönösen elfogadott módon, feltételekkel.
A 1017/35. hrsz. területen a vasúti közlekedést garantálni kell a Bélkő
Nonprofit Közhasznú Kft, illetve a területen bent lévő magántulajdonnal
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rendelkező vállalkozások számára, így az iparvágány területére szolgalmi
jogot, vasúti használati jogot kell bejegyeztetni.
Határidő: 2013. március 22.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

Vizy Pál képviselő:
A településen a közlekedési táblák több helyen össze vannak firkálva, nem
olvashatóak, célszerű lenne azokat leellenőrizni.
A tónál a sövény mellett parkoló tábla van kirakva annak ellenére, hogy ott nem lehet
parkolni, a fekvőrendőr is meg van rongálódva. A természetvédelmi tábláról is
lekopott az írás, olvashatatlan, javasolja annak felújítását.
Javasolja szöveggel, képpel ellátott útbaigazító táblák elhelyezését az Apátságtól a
tó, illetve a tótól a település irányába. A település üdvözlőtáblája is eléggé
megrongálódott, javasolja annak felújítását is. A Rózsa Ferenc utcáról eltűnt
közlekedési tábla nincs visszaállítva. Az ABC előtt gyakran olyan helyen állnak autók,
ahol nem lehet parkolni, lehetetlenné téve ott a közlekedést, ezt a részt le kellene
festeni.
Csűrös Zoltán képviselő:
Egyetért Vizy Pál képviselő úrral, a tónál több autó parkol a nyársalók melletti részen,
mint az arra kialakított parkolóhelyen, ez veszélyes lehet az ott pihenők számára
különösen a szezon időszakában. Javasolja a kiemelt időszakban gátolni a
gépjárművel való behajtást arra a területre.
A községből többen jelezték, hogy egyre több a kóbor kutya, harapás is történt.
Csuhány Béla képviselő:
A megrongálódott fekvőrendőrök pótlásra alkalmas elemeit össze kell szedni újra
felhasználni. A természetvédelmi tábla felújítására az Erdészet és a Nemzeti Park
bevonását javasolja.
Tavaly bevezetésre került a kommunális adó a zártkerti ingatlanoknál, ennek
érdekében lépni kell.
Ferencz Péter polgármester:
Egy közterület-felügyelőre szükség lenne, így lehetne rendben tartani és szabályozni
a közlekedést, illetve a parkolást a tó környékén.
Sokan jelezték, hogy a településről, sőt más falvakból is az ingatlanok számára
kihelyezett konténerekbe hordják a szemetet.
2013. április 27-28-án rendezik a Szentgyörgy-napokat, amelyre 4 főt hívtak meg az
önkormányzattól. Kéri a képviselőket, hogy legkésőbb március 20-ig jelezzék vissza
a képviselők, ki az, aki részt akar venni a programon.
Vizy Pál képviselő:
Javasolja, hogy rendeletben legyen szabályozva a parkolás, így majd a már meglévő
rendelet alapján el lehet járni.
Javasolja, hogy a felvetődött problémák megvitatása külön napirendekben történjen.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. a) pontja alapján
a továbbiakban zárt ülést tart, mivel önkormányzati hatósági ügyeket tárgyal.
Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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