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Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Bajzát Zsolt, Csuhány Béla, Vizy Pál testületi tagok
Nem jelent meg: Barta Péter, Csűrös Zoltán testületi tagok
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
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Meghívottak: Dorkóné Barta Edit Petőfi Sándor Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola
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Iványi Bálint Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bélapátfalvai
Tankerületének igazgatója
Varga Sándorné Mónosbél Község polgármester
Liktor Róbert Bükkszentmárton Község polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a 7 fő
képviselőből 5 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 5, a testület
határozatképes és az ülést megnyitja.
Az 1. napirendi pont lekerül, mert a Képviselő-testület már tárgyalta 2013.
szeptember 16-án, helyette az iskola működéséről lesz egy tájékoztató, mert az
elmúlt ülésen több kérdés felmerült.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.
Napirend
1. Iskola oktatási kérdések
2. Bélapátfalva, Gyári tó üzemeltetési engedélye, fejlesztése
3. A Bélapátfalvai Művelődési Ház központi fűtés átalakítási-korszerűsítési
munkái
4. Bélapátfalvai Művelődési Ház alagsorában lévő szolgálati lakás fűtésátalakítási munkái
5. Kisteherautó vásárlás
6. Roller, BMX pálya építési kérelem
7. Egyéb ügyek, indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5
igen szavazattal elfogadta.
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I.Napirend
Iskola oktatási kérdések
Ferencz Péter polgármester:
Megkéri Iványi Bálint Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bélapátfalvai
Tankerületének igazgatóját, hogy tartson egy tájékoztatót.
Iványi Bálint Bélapátfalvai Tankerület igazgatója:
Köszöni a meghívást. Időnként, ha eljöhet Képviselő-testületi ülésre, akkor tudna
folyamatos tájékoztatást adni. Január 1-jétől átvette a fenntartás működtetést.
Köszöni a városvezetőknek, hogy segítettek ebben neki. Gazdaságilag stabil, amit
kaptak, azt vitték is tovább, nem kellett semmiről sem lemondani. Jelentős
változásokon ment keresztül a köznevelési törvény, valamint a pedagógusok
életpályájával kapcsolatos, és az iskolák működtetésével kapcsolatos jogszabály. A
kiemelt bérekről szóló kinevezés módosításokat éppen ma írta alá. Új jogszabály,
hogy 4 óráig bent kell maradni az iskolákban. A kötelező órákon bent kell maradniuk,
de utána lehetőségük van a szülőknek, hogy kikérjék a gyermekeiket a délutáni
szakkörökről. Újdonság még a hit- és erkölcstan bevezetése, ez is gördülékenyen
ment. Új változás még a mindennapos testnevelés az 1., 2., 5., 6. évfolyamon. Úszni
is viszik a diákokat hetente kétszer, ami kivált néhány testnevelési órát. Köszöni a
polgármester asszonynak, és a polgármesternek a bejárós tanulók utaztatásának
megoldását. A mónosbéli gyerekek helyközi járattal mennek iskolába, természetesen
a bérletük árát a KIK fizeti. Köszöni a polgármesternek a balatoni tanulók
iskolabusszal történő utaztatását. Úgy látja, hogy a beiskolázás stabil. Törekednek az
oktatási szolgáltatás színvonalának növelésére. Reméli, hogy zökkenőmentesen fog
menni ez a tanév is.
Ferencz Péter polgármester:
Köszöni a tájékoztatást. És megkéri Dorkóné Barta Edit igazgató asszonyt, hogy
tartson ő is egy tájékoztatást.
Dorkóné Barta Edit Iskolaigazgató:
Jelenleg 228 tanulói jogviszony van, de ez a valóságban csak 223 fő, mert 5
tanulónak szünetel, ugyanis a családjukkal külföldön vannak. 57 bejárós tanuló van,
ebből 25-en iskolabusszal járnak, és a többi gyereknek egyénileg van megoldva az
utazása. A mindennapos testnevelés, valamint a hit- és erkölcstan új változás. A
református és a katolikus egyháznak is lehetőséget adtak a hittan oktatásra.
Alsósoknak napközi, felsősöknek tanulószoba van délután. Szakkörökre lehetőségük
van járni, amelyeket be kell jelölni az elkészült igénylő lapokon. A kötött munkaidő,
amit a neveléssel kell eltölteniük, az 32 óra. A csengetési rend is módosult,
Bélapátfalva és Szilvásvárad törekedett az egységesítésre. Úgy módosították, hogy
legyen ebédidő. Az ebédlőben 3 csoportban tudják megoldani az étkeztetést, de ezt
a problémát orvosolni kell, ehhez a Képviselő-testület segítségét kéri. Jegyző
asszony segítségét az október 1-jei statisztikai állapot kitöltéséhez kéri, hogy a
hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma fennmaradjon.
Törvénymódosítás miatt más feltételekkel nyilvánítanak egy tanulót hátrányos, és
halmozottan hátrányos helyzetűnek, ehhez jegyzői határozat szükséges. A KIK
program bevezetése is új törvény, egy volt tanuló már bekerült a programba. Ez azt
jelenti, hogy az a tanuló, aki egyik középiskolába sem nyert felvételt, akkor egy
kijelölt oktatási intézményben kap elhelyezést, és ott 2 hét alatt kapja meg egy
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szakma alapköveit nagyon leegyszerűsítve. Szigorodtak még a hiányzásoknak az
igazolásai. Tavaly csökkentek az igazolatlan hiányzások, reméli, hogy ezzel
kapcsolatos problémáik most sem lesznek.
Ferencz Péter polgármester:
Köszöni a beszámolókat.
Kary József alpolgármester:
A tankönyv ellátottsággal, és a szakos ellátottsággal volt probléma? A Klebelsbergnek volt egy kezdeményezése munkaszervezet kialakítására az oktatási
intézményekben, ezzel hogy állnak?
Iványi Bálint Bélapátfalvai Tankerület igazgatója:
A 226 iskolásból csak 4-nél volt probléma a tankönyveknél. Becsomagolva, névre
szólóan, időben történt a szállítás. A hittan könyvek pótrendelésbe jöttek, mert nem
volt köztudott, hogy miből mennyi kell. A szakos ellátottságot kisebb településeken
nehezebb megoldani, de sikerült. A technika órán kell dolgozniuk, vendég tanárral
szeretnék megoldani Egerből, de ott is teltház van. A kéttanítási nyelvi képzést csak
pedagógus végzettségű külföldi állampolgár taníthatja. Ilyen képzés a verpeléti
iskolában, a Pásztorvölgyi Gimnáziumban, és a Gárdonyi Gimnáziumban van, de a
lektoraiknak a törvényben előírt óraszámukba már Bélapátfalva nem fért bele.
Átmeneti megoldást kellett találni erre a heti 3 órára. Minden Járási Hivatalban Járási
Szakszolgálatokat kellett létrehozni. Szeptemberben alakult meg a Heves Megyei
Szakszolgálat, ez működik. A Járási Hivatalok korábbi nevelési tanácsadóira
építették rá, Bélapátfalván nem volt ilyen, így egyelőre itt nem jött létre, hanem egri
ellátással, illetve a logopédus kolléganő végzi az itteni feladatainak megtartásával.
Csuhány Béla Képviselő-testületi tag:
A csengetési rend végleges? Milyen fejlesztések várhatóak a mindennapos
testneveléssel kapcsolatban?
Dorkóné Barta Edit Iskolaigazgató:
Ebédidő beiktatására törekedtek a csengetési rend kialakításánál, de Bélapátfalván
ezt nehéz megoldani, mert 160 menzás tanuló van. Ez a csengetési rend stabil.
Iványi Bálint Bélapátfalvai Tankerület igazgatója:
Kollégája feltöltötte a tornaterem műszaki paramétereit, mert ez volt a feltétele a
2014-es KEOP pályázatnak. A 2014. év eleji pályázatokon indulni fognak. A
tornaterem nem látja el a létszámot. Bővítéssel olcsóbban meg lehet oldani, illetve
energiatakarékos erőforrások kiaknázásával.
Dorkóné Barta Edit Iskolaigazgató:
Nincsenek kiszolgáló helyiségek, tároló, és műhely, valamint a régi és új iskola épület
közötti lépcső lezárását kéri. Ezúton szeretné, ha a polgármester és a Képviselőtestület segítene ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésében.
Ferencz Péter polgármester:
Köszöni, hogy eljöttek, és tájékoztatták a lakosságot, valamint válaszoltak a
Képviselő-testület kérdéseire.

5

II.Napirend
Bélapátfalva, Gyári tó üzemeltetési engedélye, fejlesztése
Ferencz Péter polgármester
A Bélapátfalva Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a
Bélapátfalva, Gyári tó üzemeltetési engedélyét, fejlesztését, és kéri Csuhány Béla
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagot, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag:
Korábbi üléseken felmerült, hogy nincs üzemeltetési engedély, meg kell csináltatni
hozzá a tervet. Van fejlesztési javaslat is az előterjesztésben. Először a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság azt szavazta meg, és javasolta elfogadásra a Képviselőtestületnek, hogy legyen fejlesztés a Gyári tónál. Az előterjesztésben az áll, hogy az
„A” változat szerint a cél a csónakázó tó, a „B” változatnak a lényege, hogy fürdő
medencék, a „C” változat alapján pedig mindkettő kialakításra kerülne. Vízhozamot
figyelembe véve a csónakázó tó létrehozása lenne célszerű. Az időjárás
szélsőséges, ezért gondoskodni kell a vízhozam biztosításáról. Majd újabb szavazás
után azt javasolták a Képviselő-testületnek, hogy az „A” változat, csónakázó tó
kerüljön megvalósításra.
Ferencz Péter polgármester:
Köszöni a tájékoztatást. Idegenforgalmi beruházásnak valamilyen vízparti
létesítmény lenne jó. Ezért vannak ezek a terület visszaigénylések, de a beruházás
akkor is megvalósulhat, ha ezek a területek nem lesznek önkormányzati tulajdonban,
csak megnehezíti a helyzetüket.
Bársony Béla:
Engedélyeztetés részének kell lennie a tónak a leürítése. Volt ott egy tózár, ami még
ott is lehet. Korábban már jelezte, hogy csak a víz tükre önkormányzati tulajdon, az
út és minden más körülötte nem.
Vizy Pál Képviselő-testületi tag:
12 év alatt nem lett létrehozva illemhely, most meg csónakázó tóról beszélnek? Nem
is mondaná ezt csónakázó tónak, mert csak egy tizede azoknak. Szerinte a nagy
tavon kellene a csónakázást megoldani.
Kary József alpolgármester:
Reméli, hogy az előterjesztés tárgya kivitelezésre fog kerülni. Javasolja, hogy a
tervezési felület a kapcsolódó funkciókkal együtt épüljön ki, ne csak erre a területre
vonatkozzon, hanem a folyamatos működéshez szükséges infrastruktúrára,
építményekre, kiszolgáló részre, és így egy egységes terv készüljön el. Legyen
környezetbarát, szolgálja a turizmust, a lakosságot, valamint az egy és a több napos
tartózkodást.
Vizy Pál Képviselő-testületi tag:
Szeretné, ha olyan vízi létesítményt sikerülne megvalósítani, amely a vízi
attrakcióknak adna teret. Olyan vízi játszótér, élménypark legyen, amely nem
mindennapos, és egyedi Magyarországon.
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Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag:
Fel kell kutatni, hogy van e leeresztő nyílás. Illetve azt, hogy hol van lezárva, mert ha
acél csőből van, csak idő kérdése, hogy mikor megy tönkre. Erről a tervről főként
csak üzemeltetési engedély kapcsán beszéltek, ezek csak gondolatok, nem pedig
végleges tervek.
Ferencz Péter polgármester:
Ezt az irányt megtartják.
Kéri a Képviselő testület tagjait, szavazzanak arról, hogy legyen fejlesztés a tónál.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta
az alábbi határozatot:
134/2013.(IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy Bélapátfalva, Gyári tó és környékén szabadidő központ,
és vízi attrakció fejlesztés legyen
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a tó fejlesztés „A” változatáról
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a
135/2013.(IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalva, Gyári tó fejlesztésére, hogy a tervezési
program az „A” változatra készüljön, vízi attrakcióra, vízi élményparkra.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
III.Napirend
A Bélapátfalvai Művelődési Ház központi fűtés átalakítási-korszerűsítési munkái
Ferencz Péter polgármester:
A Bélapátfalva Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a
Bélapátfalvai Művelődési Ház központi fűtés átalakítási-korszerűsítési munkáit, és
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kéri Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagot, hogy tájékoztassa a
képviselőket.
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag:
Elkészült a Kántor iskolának a fatüzelésű kazánja, ez akkor lesz teljes kapacitással
kihasználva, ha a tetőtér is beépítésre kerül. Amíg ez nem történik meg, addig
funkcionálhat a könyvtárban. Ezzel szemben most egy önálló gázkazánról van
előttük árajánlat, ami a megvalósítással együtt bruttó 3 millió Ft lenne. Ennek az
összegét alkuval jó lenne csökkenteni a Bizottság szerint. Nagy a hő veszteség a
Művelődési Házban, és ez nagymértékben tudná csökkenteni. Ha megvalósul, akkor
a Könyvtár tetején lévő régi kazánház lebontható, de ott van a mérőóra is, ezért azt
át kell helyezni egy könnyen megközelíthető helyre. A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
A Művelődési Ház éves gáz fűtési költsége 2700 ezer Ft. Nem a leghatékonyabban
üzemel ez a legalább 20 éves gázkazán. Lehet az is a döntésük, hogy egyelőre nem
lesz kazánvásárlás, hanem marad az eredeti elgondolás, hogy amíg nincs beépítve a
tetőtér az alsó iskolában, addig a régi kazánról a Könyvtár rész is üzemeltethető. A
tervező szerint elbírja a kazán, de ez nem volt pontos, mert nem úgy vannak a
leszakaszolások, ahogy gondolták. Ha ez a kazán beszerzésre kerül és fűti az egész
blokkot, akkor a leírás szerint 30-35 % megtakarítás lesz, de leszakaszolással még
több lehet a megtakarítás. Ha úgy döntenek, hogy nem vásárolják meg, akkor is lesz
körülbelül nettó fél millió Ft-os átalakítási költségük, mert egy kört úgyis le kell
választaniuk, vagy át kell alakítaniuk, de hosszú távon nem olyan jó döntés lenne.
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag:
Érdemes lenne megvizsgáltatni kazán műszaki állapotát.
Vizy Pál Képviselő-testületi tag:
Tudomása szerint a pályázaton nyert kazán fogja ellátni a Művelődési Ház és az alsó
iskola fűtését. A gázszámlák magasak voltak már régebben is. Ha ezt a
gázszámlacsökkentést meg lehet oldani 3 millió Ft-ból, akkor nem érti, hogy eddig
mit csináltak. Nem azt mondja, hogy erre nincs szükség, csak miért nem sikerül
valamit tökéletesre megcsinálni? Ezek szerint, aki régebben felmérte ezeket, nem jól
végezte a munkáját.
Ferencz Péter polgármester:
Pontosítaná ezt. Az általános iskola, az alsó iskola, és a Művelődési Ház fűtés
korszerűsítéséről próbáltak meg gondoskodni. Közben az általános iskolai rész
átalakult, így az alsó iskola és a Művelődési Ház fűtése megy egy kazánról. Szerinte
a terező jól végezte munkáját, csak egy meghatározott teljesítményű kazánra lehetett
pályázni. Azt mondta a tervező, hogy ha a tetőtér nincs beépítve, akkor elbírja, és
egy plusz turbó kazán segítségével el tudnák látni a Művelődési Ház egészét.
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag:
Két szálon futott ez a dolog. Volt egyszer egy az általános iskolának 9 millió Ft-os,
valamint egy a Kántor iskolának és a Művelődési Háznak egyben, és már akkor
felmerült, hogy ezt a dolgot el kell felejteniük. Ezt követően lépett fel a fatüzelésű
kazán. Az a kazán nem bírja a Kántor iskolát, a Művelődési Házat, és a Könyvtárat
fűteni hosszú távon, de egy gázkazánnal lehetne közös vezérlés, közös szabályozás
mindaddig, amíg a fatüzelésű kazán nincs teljesen kihasználva. Ha nem bírja, akkor
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a gázkazán rá tudna segíteni, de ehhez kell a fél millió Ft-os átalakítás. Akkor
várható, hogy úgy teljesít a fatüzelésű kazán, ha megfelelő fűtőértékű fát tesznek
bele.
Vizy Pál Képviselő-testületi tag:
Ha ez ennyibe kerül, akkor már évekkel ezelőtt meg lehetett volna csinálni.
Ferencz Péter polgármester:
Régebben nem ez az összeg volt, mert a 4,5 millió Ft-os árajánlatot arra kapták,
hogy az a kazán mind a kettőt ellátja. Ez pedig most a kultúrházra vonatkozik. Nem
örült volna annak, hogy közösen legyen, mert nem lehet tudni, hogy az
iskolarendszer hogyan fog változni. Megcéloztak egy szociális ellátó rendszert az
alsó iskolába.
Kary József alpolgármester:
Hosszú távon ennek az ingatlannak ezt a két funkciót szánják, két közel álló feladatot
ellátó helyiséget egy ingatlanban egy fűtéssel kellene megoldani.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház
központi fűtés átalakítási-korszerűsítési munkáiról az előterjesztett árajánlat alapján.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
136/2013. (IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és
elfogadta a Bélapátfalvi Művelődési Ház központi fűtés átalakításikorszerűsítési és földgázellátás szerelési munkáira a Piramis-Csőszer
Kft. Mónosbél árajánlatát 2 992 441 Ft bruttó összegben. Az összeg
maximum ár, a szerződéskötésre csökkentett áron a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
IV.Napirend
Bélapátfalvai Művelődési Ház alagsorában lévő szolgálati lakás fűtésátalakítási munkái
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Művelődési Ház
alagsorában lévő szolgálati lakás fűtés-átalakítási munkáit, és kéri Csuhány Béla
bizottsági tagot, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag:
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A Művelődési Házhoz kapcsolódik annyiban, hogy a régi szolgálati lakás fűtése külön
rendszer keretében kerülne megvalósításra, erről van előttük egy bruttó 500 ezer Ftos árajánlat. Amennyiben lehetséges, tárgyalás keretében ezt az összeget lehetne
csökkenteni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselőtestületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház
alagsorában lévő szolgálati lakás fűtés-átalakítási munkáiról az előterjesztett
árajánlat alapján.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
137/2013.(IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalvi Művelődési Ház alagsorában lévő szolgálati
lakás fűtés-átalakítási és földgázellátás szerelési munkáira a PiramisCsőszer Kft. Mónosbél árajánlatát 511 223 bruttó összegben. Az
összeg maximum ár, a szerződéskötésre csökkentett áron a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
V.Napirend
Kisteherautó vásárlás
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a kisteherautó vásárlást, és kéri
Csuhány Béla bizottsági tagot, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag:
Korábban a bizottság kérte, hogy készüljön el egy előterjesztés erről, mert szükség
van egy kisteherautóra. Négy árajánlat van előttük. A bizottság nem arról döntött,
hogy melyik legyen, hanem álláspontokat fogalmazott meg: a kerethatár 3 millió Ft,
legfiatalabb IVECO típusú legyen, és egy hozzá értő ember bonyolítsa le a vásárlást.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
A 4 kisteherautóból 2 már nem volt meg a bizottsági ülésen. Bajzát Zsoltra bízza a
megvásárolását.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kisteherautó vásárlásról 3 millió
Ft összegben.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el
138/2013.(IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy IVECO kisteherautó kerüljön megvásárlásra 3 millió Ft-ért.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
Bajzát Zsolt képviselő
VI.Napirend
Roller, BMX pálya építési kérelem
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a roller, BMX pálya építési kérelmet, és
kéri Csuhány Béla bizottsági tagot, hogy tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait.
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag:
Lakossági kérés érkezett a polgármesterhez, hogy Bélapátfalván roller, BMX pálya
kijelölése történjen meg a gyerekek számára. A Petőfi utcában a valamikori
modellező pálya erre a célra igénybe vehető. Az anyagi háttér annyit tesz lehetővé,
hogy az Önkormányzat körbekeríti ezt a területet. A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait,
körbekerítéséről.

hogy

szavazzanak

a

roller,

BMX

pálya

Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
139/2013.(IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és
elfogadta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva, Petőfi
u. 1022. hrsz.-ú területből az aszfaltozott részen (régi modellező pálya)
helyet biztosít roller, BMX pályának, mely lekerítésre kerül, és kapuval
zárhatóvá lesz téve.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
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VII.Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
Ez az előterjesztés volt már a Képviselő-testület előtt, ami arról szól, hogy a
gázszolgáltató kért egy ingatlant bérleménybe, jelenleg az áramszolgáltatóval együtt
kérik az ingatlant, így 50-50 %-ban fizetik a bérleti díjat és a rezsi költségeket.
Vizy Pál Képviselő-testületi tag:
Javasolja, hogy a bérleti díj bevételéből tavasszal a vizesblokkot fel kellene újítani.
Ferencz Péter polgármester:
Ez tervezték őszre.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztett TIGÁZ és ELMŰÉMÁSZ bérleti szerződésről.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
140/2013.(IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Bélapátfalva Város Önkormányzata, mint bérbeadó, és
Működő
TIGÁZ
Tiszántúli
Gázszolgáltató
Zártkörűen
Részvénytársaság, valamint ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Korlátolt
Felelősségű Társaság, mint bérlők közötti bérleti szerződést. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
aláírására. (1. sz. melléklet)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Az elmúlt ülésen Csuhány Béla kérdezte tőle, hogy a tóparti vizesblokkok építése hol
tart. Azt válaszolta, hogy kész van. Elnézést kér, hogy téves információt mondott,
mert a zuhanyzó részleg nem került kialakításra, csak a WC. Oka a késésnek, hogy
a két fő karbantartó munkáját át kellett ütemezni, és önálló áram mérőhely
kialakítására van szükség.
Vizy Pál Képviselő-testületi tag:
Kéri, hogy végleges lekötés legyen. Úgy kellene ezt megvalósítani, hogy ne csak ez
az épület kapjon áramot, hanem a tóparti rendezvényeken az áram lekötésekért ne
kelljen külön fizetni.
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Ferencz Péter polgármester:
Így lesz megcsinálva. Földkábellel lehet csak megoldani már, ami 15 m-ig ingyenes.
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag:
Ha már ennyit késett a ház elkészülése, akkor az tényleg korrekt legyen.
Ferencz Péter polgármester:
Egyik múlt ülésen arról döntöttek hulladék ügyekben, hogy részvényt vásárolnak a
közszolgáltatótól. A következő ülésen fogják majd megtárgyalni az ÉRV részvény
vásárlást, amely jogszabály alapján kötelező.
Elmúlt ülésen döntöttek olyanokról, amelyek érintették a lakosságot, itt a
hulladékszállításra és a kommunális adóra gondol. A közmeghallgatás tervezett
időpontja 2013. október 7-én 17 óra.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a közmeghallgatás időpontjának
kitűzéséről.
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
141/2013.(IX.8.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 7én 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart.
Napirend: Helyi közügyeket érintő kérdések, javaslatok
Határidő: 2013. október 7.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Szeptember 28-29-én szüreti sokadalom lesz a településen, melyre pályázatot
lehetett benyújtani 250 ezer Ft-ra, és vasárnap 21:30 órakor közös máglyagyújtást
kell tartani „Itthon vagy-Magyarország Szeretlek” programsorozat keretében.
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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