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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24én 14.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. sz.
(Bélapátfalvai Járási Hivatal) alatti épület tanácskozó termében.
Napirend

1.
2.
3.
4.
5.

Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a helyi polgárőrség működéséről
Beszámoló a Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységéről
Tájékoztató a Bélapátfalvai Horgász Egyesület elnökétől
Tájékoztató a Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő
Egyesület elnökétől
6. Tájékoztató a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnökétől
7. Tájékoztató a Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület elnökétől
8. Tájékoztató a Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület elnökétől
9. Tájékoztató a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület
elnökétől
10. Bélapátfalva Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja
11. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
90/2013.(VI.24.)
91/2013.(VI.24.)
92/2013.(VI.24.)
93/2013.(VI.24.)
94/2013.(VI.24.)
95/2013.(VI.24.)
96/2013.(VI.24.)
97/2013.(VI.24.)
98/2013.(VI.24.)

Határozat tárgya

Határozat határideje

A település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
A helyi polgárőrség működéséről szóló beszámoló elfogadása
A Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
A Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadása
A Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadása
A Bükkalja Hagyományőrző és Könnyűzenei Kulturális Egyesület 2012.
évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
A Bükki Menyecskék Egyesületének 2012. évi beszámolójának elfogadása
A Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 2012.
beszámolójának elfogadása
Bélapátfalva Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

évi

2013. június 24.
2013. június 24.
2013. június 24.
2013. június 24.
2013. június 24.
2013. június 24.
2013. június 24.
2013. június 24.

2013. június 24.
Települési értéktér létrehozásához szükséges bizottság tagjainak
99/2013.(VI.24.)
azonnal
megválasztása
100/2013.(VI.24.) A Bélapátfalva és Mónosbél közötti közigazgatási határ módosítása
2013. szeptember 30.
A Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület bérleti szerződés
101/2013.(VI.24.)
azonnal
meghosszabbítása
102/2013.(VI.24.) Szamkó Lászlóné ápolási díj megszüntetése iránti kérelme
2013. június 24.
Váradi
Gergő
ápolási
díj
iránti
kérelmének
elutasítása
103/2013.(VI.24.)
2013. június 24.

Bélapátfalva, 2013. június 24.
Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24én 14.00 órakor megtartott üléséről a Bélapátfalva IV. Béla u. 1. sz.
(Bélapátfalvai Járási Hivatal) alatti épület tanácskozó termében.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester, Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány
Béla, Csűrös Zoltán és Vizy Pál testületi tagok
Meghívottak: Bognár József r. alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető
Petrányi Lajos r. őrnagy, Bélapátfalvai Rendőrőrs parancsnoka
Sas Attila tűzoltó parancsnok
Bárdos Dénes Bélapátfalvai Horgász Egyesület tagja
Bársony Béla Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő
Egyesület tagja
Ferencz Dénes Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke
Zay Oszkárné Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület tagja
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Kormos Rita jegyzőkönyvvezető
Pádárné Ferencz Éva pénzügyi előadó
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a képviselő-testület tagjait 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.
2.
3.
4.
5.

Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a helyi polgárőrség működéséről
Beszámoló a Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységéről
Tájékoztató a Bélapátfalvai Horgász Egyesület elnökétől
Tájékoztató a Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő
Egyesület elnökétől
6. Tájékoztató a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnökétől
7. Tájékoztató a Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület elnökétől
8. Tájékoztató a Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület elnökétől
9. Tájékoztató a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület
elnökétől
10. Bélapátfalva Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja
11. Egyéb ügyek, indítványok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7
igen szavazattal elfogadta.
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I.Napirend
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Bognár József rendőr alezredest, rendőrkapitányt, tegye meg kiegészítéseit a
település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóhoz.
Bognár József rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető:
2013. január 1-jével 25 fővel megalakult a Bélapátfalvai Rendőrőrs. Napi 24 órában
járőrszolgálat, illetve rendőri ügyelet működik a településeken. Elsődleges cél a
lakosság biztonságérzetének javítása, illetve a bűncselekmények számának
csökkentése.
Az elmúlt időszakban járási egyeztető fórumokat tartottak, melyeken a települések
polgármesterei is részt vettek. Ezeken az egyeztető fórumokon több alkalommal
kérték a gyalogos őrjáratot, amelyet támogat.
Úgy gondolja, a településeken csökkent a bűncselekmények száma. A
beszámolóban látható az elmúlt évek statisztikai adatainak összehasonlítása. A
lopások száma 2012-ben elenyésző volt, viszont a betöréses lopásoknál negatív
tendencia tapasztalható, kettővel több ilyen eset történt, mint az azt megelőző évben.
A testi sértések, garázdaságok száma is elenyésző. Annak ellenére, hogy a
településen nagy az átmenő forgalom, illetve nagy az idelátogatók száma, az ittas
vezetések száma nem nagy. Tapasztalható, hogy az őrs felállásával az átmeneti
forgalom szűrése a sebességhatárok betartása, illetve a közlekedési
bűncselekmények megelőzése érdekében alkalmaz sebességmérőt, amelyet főként
baleseti gócpontoknál állítanak fel.
A vagyon elleni bűncselekményeken belül a trükkös lopásra hívja fel a figyelmet.
Ezzel kapcsolatban elkezdődik egy előadássorozat, amely az idősek figyelmét hívja
fel az ilyen fajta bűncselekmény elkövetési módjaira.
Barta Péter képviselő:
A polgárőrség nevében megköszöni a rendőrség munkáját és az együttműködést.
Javasolja, hogy a művelődési ház előtt alkalmanként alkalmazzák a sebességmérőt,
mivel az veszélyes rész a zebrán áthaladókra nézve.
Csűrös Zoltán képviselő:
Amennyiben a rendőrség bármilyen felhívást, információt szeretne közzétenni,
felajánlja annak megjelentetését a kábeltévében.
Vizy Pál képviselő:
Kéri, hogy lehetőség szerint figyelmeztessék az ABC előtt helytelenül parkoló
autókat, mert veszélyeztetik és nehezítik a közlekedést.
Ferencz Péter polgármester:
Köszöni a rendőrség eddigi munkáját és további sok sikert kíván a működésükhöz.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a település közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolóról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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90/2013.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: 2013. június 24.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

II.Napirend
Beszámoló a helyi polgárőrség működéséről
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Barta Pétert, a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület elnökét, tegye meg
kiegészítéseit a helyi polgárőrség működéséről szóló beszámolóhoz.
Barta Péter a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület elnöke:
A polgárőrség aktívan működik a településen, rendezvényeken és éjszakánként
egyaránt. Megköszöni a képviselő-testület eddigi támogatását a polgárőrség
működéséhez. Az egyetlen problémát az jelenti, hogy a polgárőrségnek cégautóadót kell fizetnie, ami az elmúlt évre 132 ezer Ft-ot jelent. Próbálnak pályázni, hogy
ezt a pénzösszeget megkapják, de amennyiben ez nem sikerülne, arra kéri a
képviselő-testületet, hogy azt a 125 ezer Ft összeget, amely az elmúlt 2-3 évben
elmaradt, kapja meg a polgárőr egyesület.
Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a polgárőr egyesület eddig végzett munkáját.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi polgárőrség működéséről
szóló beszámolóról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, mivel Barta Péter, mint a Bélapátfalvai
Polgárőr Egyesület elnöke bejelentette személyes érintettségét.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
91/2013.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi polgárőrség
működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: 2013. június 24.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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III.Napirend
Beszámoló a Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységéről
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Sas Attila tűzoltó parancsnokot, tegye meg kiegészítéseit a Bélapátfalvai
Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységéről szóló beszámolóhoz.
Sas Attila tűzoltó parancsnok:
Az előírásoknak nem felel meg a tűzoltóság, mert a járműveket és a fecskendőket az
udvaron tartják, utóbbiakat fűtött helyen kellene tárolni. A 2010-ben beadott pályázat
nem nyert, így a szertár felújítás elmaradt.
A jelenlegi szolgálatot 9 főállású tűzoltó látja el, közmunkaprogramban 2 fő.
A felszerelés biztosított a számukra, de az eszközök életkora már kb. 25 év, ami nem
megfelelő. Van-e lehetőség egy mobil garázs építésére ott, ahol a polgárőrség
irodája van?
Bajzát Zsolt képviselő:
Meg kell vizsgálni, hogy a Bélkő Kft. milyen segítséget tudna ebben nyújtani, illetve
bevonni a társulás többi települését is, mivel a tűzoltóság vonulási területe nagy.
Ferencz Péter polgármester:
Elő kell venni azokat a terveket, amelyekkel pályáztak, abból meg lehet nézni a
garázsrész építésének költségét.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Önkormányzati
Tűzoltóság tevékenységéről szóló beszámolóról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
92/2013.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai
Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta
és elfogadta.
Határidő: 2013. június 24.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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IV.Napirend
Tájékoztató a Bélapátfalvai Horgász Egyesület elnökétől
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Bárdos Dénes Bélapátfalvai Horgász Egyesület tagját, tegye meg kiegészítéseit
a tájékoztatóhoz.
Bárdos Dénes Bélapátfalvai Horgász Egyesület tagja:
Nincs kiegészítése a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület tevékenységéről
szóló tájékoztatóhoz.
Barta Péter képviselő:
A tónál a híd alatt sok gally és gaz beragadt, el kell takarítani.
Bárdos Dénes Bélapátfalvai Horgász Egyesület tagja:
Ki akarják szedni, de ahhoz nagyobb gép kell, keresik a megoldást.
Bajzát Zsolt képviselő:
Köszöni a Bélapátfalvai Horgász Egyesület egész éves munkáját.
Ferencz Péter polgármester.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Cementgyár
Horgászegyesület tevékenységéről szóló tájékoztatóról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
93/2013.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai
Cementgyár Horgászegyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót
megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: 2013. június 24.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

V.Napirend
Tájékoztató a Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület
elnökétől
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Bársony Béla Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület
tagját, tájékoztassa a képviselőket az egyesület eddigi tevékenységéről.
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Bársony Béla Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület
tagja:
2010 tavaszán alakult az egyesület, mint társadalmi szervezet. Az egyesület
elhatározta, hogy emléktáblát állít a cementgyártás 100 éves jubileumára, ennek
avatása 2010. szeptember 18-án történt, illetve ezen alaklommal két emlékérem
átadására is sor került.
A régi gyár területéről Miskolcra vitt gőzmozdonyt visszahozatták Bélapátfalvára,
ennek elhelyezésére sok javaslat született, de mindenképp az iparvágány közelébe
szerették volna helyezni. A mozdony elhelyezés fontos kérdés, lépéseket kell tenni
az ügy érdekében.
Az egyesület részt vett a településfejlesztési tervek véleményezésében, javaslatokat
tett védett ingatlanokra és utcanév-változtatáshoz, illetve kiállítás is nyílt régi fotókról
és képeslapokról.
A művelődési ház és az általános iskola 2010 decemberében helytörténeti vetélkedőt
rendezett, melyen az egyesület is részt vett.
Csuhány Béla képviselő:
Nem lenne szerencsés, ha a mozdony egy vállalkozó telephelyén maradna,
rozsdásodik, árt neki az időjárás. Voltak kezdeményezések magánvállalkozóval való
területcserére, így meg lehetne szerezni az iparvágány egy kisebb részét.
Bajzát Zsolt képviselő:
Van-e lehetőség arra, hogy elkezdjék a mozdony felújítását addig, amíg nem találják
meg a helyét?
Bársony Béla Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület
tagja:
Költséges a mozdony tisztítása és felújítása, így most erre nincs lehetőség.
Ferencz Péter polgármester:
A közcélú munkaprogramban megoldható a mozdony lefestése.
A képviselő-testület tudomásul vette az elhangzottakat, döntést akkor hoz, amikor az
írásbeli beszámoló elkészült.

VI.Napirend
Tájékoztató a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnökétől
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Ferencz Dénes Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnökét, tegye meg
kiegészítéseit a beszámolóhoz.
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Ferencz Dénes Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke:
Az egyesület tevékenységének nagy részét jelenleg az utánpótlás program teszi ki.
Sokrétű az egyesület tevékenysége, sok csapat tevékenykedik. Egyéb kiegészítése
nincs a tájékoztatóhoz.
Csuhány Béla képviselő:
Örömmel tapasztalta, hogy sikeresebb volt a felnőtt csapat tavasszal, mint az előző
évben. Van-e arra remény, hogy bent marad a csapat a megyei 1. osztályban?
Ferencz Dénes Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke:
A felnőtt csapat helyzete jelenleg bizonytalan. A kiírásnak megfelelően elvégezték a
feladatot és bent maradtak, de egy átszervezésnek köszönhetően átkerülhetnek a
megyei 2. osztályba, mivel több elvárásnak kell megfelelniük.
Barta Péter képviselő:
Úgy tudja, hogy a társasági adó 5 %-át fel lehet használni sporttámogatásra.
Ferencz Dénes Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke:
Jelenleg a társasági adó támogatásával nem lehet finanszírozni felnőtt labdarúgást.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Sport Közhasznú
Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatóról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
94/2013.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai Sport
Közhasznú Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és
elfogadta.
Határidő: 2013. június 24.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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VII.Napirend
Tájékoztató a Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület elnökétől
Ferencz Péter polgármester:
Az egyesület az elmúlt évben 10 rendezvényen vett részt, Bélapátfalván kívül
fellépett a kistérség többi településein, Felnémeten, Egerben és Verpeléten is. Egyéb
kiegészítése nincs a tájékoztatóhoz.
Kér a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bükkalja Hagyományőrző és
Könnyűzenei Kulturális Egyesület 2012. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolóról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, mivel Ferencz Péter, mint a Bükkalja
Hagyományőrző Zenei Egyesület elnöke bejelentette személyes érintettségét.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
95/2013.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkalja
Hagyományőrző és Könnyűzenei Kulturális Egyesület 2012. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: 2013. június 24.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
VIII.Napirend
Tájékoztató a Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület elnökétől
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Zay Oszkárné Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület tagját, tegye meg
kiegészítéseit a tájékoztatóhoz.
Zay Oszkárné Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület tagja:
Másfél éve alakult az egyesület, melynek célja a hagyomány felelevenítése. Egyéb
kiegészítése nincs a tájékoztatóhoz.
Vizy Pál képviselő:
Az egyesületnek szándékában áll-e férfitagokkal is bővülni?
Zay Oszkárné Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület tagja:
Az Egyesület szeretné, ha férfitagokkal is bővülne, de erre még nem került sor.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a Bükki Menyecskék
Egyesületének 2012. évi beszámolójáról az előterjesztés szerint.
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Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
96/2013.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükki Menyecskék
Egyesületének 2012. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: 2013. június 24.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester

IX.Napirend
Tájékoztató a Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnökétől
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Vizy Pál Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnökét, tegye
meg kiegészítéseit a tájékoztatóhoz.
Vizy Pál Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnöke:
Az egyesület fő tevékenységi köre a település turisztikai értékeinek bemutatása,
melyhez kiadványokra van szükség. Szükség van arra, hogy lehessen pályázni
település bemutató kiadványokra.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Idegenforgalmáért
Közhasznú Egyesület 2012. évi beszámolójáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, mivel Vizy Pál, mint a Bélapátfalva
Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület elnöke bejelentette személyes érintettségét.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
97/2013.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva
Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 2012. évi beszámolóját
megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: 2013. június 24.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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X.Napirend
Bélapátfalva Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi programja
Ferencz Péter polgármester:
Kéri Pádárné Ferencz Éva adóügyi előadót, ismertesse a napirendet.
Pádárné Ferencz Éva adóügyi előadó:
2013. július 1-jétől minden önkormányzatnak rendelkeznie kell helyi esélyegyenlőségi
programmal ahhoz, hogy országos vagy Európai Uniós pályázaton részt vehessen.
Ezt a programot két évente kell felülvizsgálni. 3 napos továbbképzésen kellett részt
vennie ahhoz, hogy a tervet el tudja készíteni.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bélapátfalva Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programjáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
98/2013.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bélapátfalva Város
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját megtárgyalta és
elfogadta. (1. sz. melléklet)
Határidő: 2013. június 24.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
XI.Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
A képviselő-testület az előző ülésen döntött arról, hogy a nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló kormányrendelet alapján létrehozza Bélapátfalván
az értéktárat, melyhez létre kell hozni egy bizottságot. A bizottság tagjainak javasolja
Kary József alpolgármestert, Nagy Gyöngyvér Bélapátfalvai Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatóját és Bársony Béla Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és
Városszépítő Egyesület tagját.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a települési értéktér
létrehozásához szükséges bizottság tagja legyen Kary József alpolgármester, Nagy
Gyöngyvér Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója és Bársony Béla
Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület tagja.
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Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
99/2013.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Települési Értéktár Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja
meg:
1. Kary József alpolgármester
2. Nagy Gyöngyvér Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója
3. Bársony Béla Bélapátfalvai Városvédő Egyesület tagja
Határidő: azonnal
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
A Bélapátfalva és Mónosbél közti közigazgatási határt módosítani szükséges. A
Mónosbélből Bélapátfalvára vezető régi út burkolata keskeny és járhatatlan. Célszerű
lenne, ha ez az út Mónosbélhez kerülne, így a község a teljes út javítására tudna
pályázni.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva és Mónosbél
közötti közigazgatási határ módosításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
100/2013.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Bélapátfalva Város közigazgatási területéhez tartozó Bélapátfalva 0225/5,
0225/9. hrsz-ú telkek Mónosbél község közigazgatási területéhez
kerüljenek.
A határmódosítás lebonyolításához Mónosbél Községi Önkormányzatnak el
kell készíttetni az érintett területekre vonatkozó változási vázrajzot, terület
kimutatást és ennek ismeretében kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a város igazgatási
határának tervezett módosításához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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Bajzát Zsolt képviselő:
A Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület és Bélapátfalva Város Önkormányzata
közötti bérleti szerződést szükséges meghosszabbítani a 2. félévre, 2013. június 30ig.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Sport Közhasznú
Egyesület és Bélapátfalva Város Önkormányzata közötti bérleti szerződés
meghosszabbításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
101/2013.(VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület részére 2013. január 1-jétől 2013.
június 30. napjáig bérbe adja sportrendezvény sorozat megrendezése
céljából a Bélapátfalva 966. hrsz-ú ingatlan Sporttelep részét. A bérleti díj
összege: bruttó 900 000 Ft, azaz Kilencszázezer forint.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a bérleti
szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
Bajzát Zsolt képviselő:
A művelődési ház előtti parkolóval kapcsolatos pályázatba javasolja belevenni a
művelődési ház előkertjét, mivel az már kert funkcióját elvesztette, 2-3 autónak
parkoló helyet biztosítana. Azon a részen, a parkoló előtt az úton mindig megáll a víz,
ugyanez jellemező az ABC előtti buszmegállónál. Értesíteni kell a közlekedési
hatóságot, hogy ezeket a besüllyedéseket megszüntessék.
Korábbi ülésen elhangzott, hogy szükség van egy új fűnyíró traktorra, mivel a régi
tönkrement, nem lehet vele munkát végezni. 3 fajta árajánlatot hozott be, amelyek
közül a nagyobb teljesítményű, több funkciót ellátó traktort javasolja megvásárlásra.
Csuhány Béla képviselő:
El kell dönteni, hogy elsősorban mire kell használni a traktort.
Ferencz Péter polgármester:
Elsősorban fűnyírásra és hó tolásra kell használni a traktort. A következő képviselőtestületi ülésre előterjesztést kell készíttetni a műszaki előadóval, aki meghatározza a
munkavégzés célját, ez alapján kell majd döntést hozni.
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Csuhány Béla képviselő:
A Kecsőnél a járda a partszakasszal együtt csúszásnak indult a patak felé,
veszélyessé vált rajta a közlekedés. Fűzfák patakmederbe való telepítésével
lényeges javulás lenne elérhető.
Korábbi ülésen jelezte, hogy a Bartók Béla utcában ki kell tisztítani az árkot, hol tart a
folyamat?
Egy Rákóczi úti lakos jelezte, hogy a szomszédjában düledező ház áll, a teljes oldala
kidőlt, veszélyessé vált az épület. Korábban a jegyzőtől érkezett egy bontási
határozat, de az épületet nem bontották el.
Az Ipari Parki beruházásokkal kapcsolatban történt-e előrelépés?
Ferencz Péter polgármester:
Meg kell találni a megoldást arra, hogy azt a lakrészt ki fogja lebontani, esetleg
bírságot lehet kiszabni.
A Bartók Béla utcában az árok kitisztítása folyamatban van.
Az Ipari Parki beruházásokkal kapcsolatban még nem történt előrelépés.
Vizy Pál képviselő:
A vásártéren álló mázsaház rossz állapotban van, veszélyessé vált.
Az ABC előtti buszmegállónál megáll a víz esőzés idején, sehova nem folyik el.
A Petőfi utca és a IV. Béla utca kereszteződésénél süllyed a járda, a közlekedés
veszélyes.
Kary József alpolgármester:
A szemétdíj szolgáltatással kapcsolatban megkötötték-e a szerződést?
Csűrös Zoltán képviselő:
A Touch Info-Box képernyője még mindig sötét, műszakilag meg kell nézetni, mi a
hibája.
A Gyár úton a lakosok panaszt tettek arra, hogy fiatalok folyamatosan zúgatják az
autóikat. Jelezni kellene a rendőrségnek, hogy tegyenek ez ellen valamit.
Ferencz Péter polgármester:
A szerződések megkötése a szolgáltatóval folyamatban van.
Jelezni fogják a rendőröknek a Gyár úti lakosok panaszát.
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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