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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. Május 26.-i ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 26.án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.
Napirend
1. Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél
önkormányzatok
2013.
évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló
2. Gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló
3. Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolója
4. Bélapátfalvi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Idősek klubjának
szakmai beszámolója
5. Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Óvodavezetői pályázata
6. Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programja
7. A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
8. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati társulás
beszámolója
9. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
64/2014. (V.26.)
65/2014. (V.26.)
66/2014. (V.26.)
67/2014. (V.26.)
68/2014. (V.26.)
69/2014. (V.26.)
70/2014. (V.26.)
71/2014. (V.26.)
72/2014. (V.26.)
73/2014. (V.26.)

Határozat
határideje

Határozat tárgya
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél
önkormányzatok
2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámoló
Gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ szakmai
beszámolója
Bélapátfalvi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
Idősek klubjának szakmai beszámolója
Sajó-Bódva
Völgye
és
Környéke
Hulladékkezelési
Önkormányzati társulás beszámolója
A hulladékszállítási szerződés előkészítése
Holló Gyuláné beépítési kötelezettségének újabb 4 évvel való
meghosszabbítása
Axel Springer megrendelés
Közmeghallgatás időpontja
ITS készítése

Rendelet száma

2014. május 31.
2014. május 31.
2014. május 31.
2014. május 31.
azonnal
2014. június 30.
2014. június 30.
2014. június 30.
2014. június 16.
2014. május 31.

Rendelet tárgya

12/2014. (VI.04.) A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Bélapátfalva, 2014. május 26.
Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 26.án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán, Vizy Pál testületi tagok.
Nem jelent meg: Bajzát Zsolt testületi tag
Meghívottként jelen vannak: Szaniszlóné Molnár Emese Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ intézményvezető
Nádasiné Varga Edit Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ Idősek klubja vezető
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen
van, a döntéshozatalban résztvevők száma 6, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő 5. és 6. napirendi pontok
kivételével a további napirendek megtárgyalására.
Napirend
1. Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél
önkormányzatok
2013.
évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló
2. Gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló
3. Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolója
4. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Idősek klubjának
szakmai beszámolója
5. A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati társulás
beszámolója
7. Egyéb ügyek, indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6
igen szavazattal elfogadta.
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I. Napirend
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél
önkormányzatok
2013.
évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a
Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri, Csuhány Béla
bizottsági tagot ismertesse a Képviselő-testület tagjaival az ülésen elhangzottakat.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság tagja:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival, hogy a beszámolóhoz jegyzőasszony tett egy
rövid kiegészítést, azon kívül a bizottság, a beszámolót változtatás nélkül javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, kiegészítés. Kéri, szavazzanak a
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél önkormányzatok 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot elfogadta:
64/2014. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva Bükkszentmárton - Mónosbél önkormányzatok 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadta.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: címzetes főjegyző
II. Napirend
Gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a
Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri, Csuhány Béla
bizottsági tagot ismertesse a Képviselő-testület tagjaival az ülésen elhangzottakat.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság tagja:
Elmondja, hogy a vezető asszony irányába volt pár kérdés, a védőnői szolgálattal
kapcsolatban, sokkal jobbak a tapasztalatai, mint a korábbi években, különösen azért
merült fel a kérdés, mert január 1-től 1 fő védőnő látja el a feladatokat. A tárgyi
feltételek lényegesen javultak azáltal, hogy új helyre költözött a szolgálat, nem csak
épület, hanem felszerelés vonatkozásában is. Nem a beszámoló részeként, de
beszélgetés történt, hogyan lehetne megoldani a helyiségek bérbeadásának
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lehetőségét, illetve a központi riasztásnak a kérdését. A bizottság javaslata az volt,
hogy a polgárőrségen keresztül történjen riasztás a Kft. telephelyén a
portaszolgálatra.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, kiegészítés, elfogadható-e a
beszámoló az előterjesztett formában. Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a
Gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolóról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot elfogadta:
65/2014. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti
feladatok ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: címzetes főjegyző
III. Napirend
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolója
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a
Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri, Csuhány Béla
bizottsági tagot ismertesse a Képviselő-testület tagjaival az ülésen elhangzottakat.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság tagja:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a bizottságon elhangzottakat elmondja, hogy a
bizottság azt állapította meg, meglehetősen széleskörű szakmai tevékenységet
végez a szolgálat. Ami szembetűnő volt itt a kimutatásokból, hogy az igénybevevők
aránya Bélapátfalvánál lényegesen nagyobb, mint a többi településen. A
vezetőasszonytól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Bélapátfalván van az intézmény
központja, így az ellátás sokkal jobban igénybe vehető és közvetlenebb, mint más
települések vonatkozásában. A bizottság kiegészítés nélkül, elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, kiegészítés, elfogadható-e a
beszámoló az előterjesztett formában. Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak
a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolójáról az
előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot elfogadta:
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66/2014. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolóját
megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: címzetes főjegyző
IV. Napirend
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Idősek klubjának
szakmai beszámolója
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a
Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Béla
bizottsági tagot ismertesse a Képviselő-testület tagjaival az ülésen elhangzottakat.
Csuhány Béla Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság tagja:
Elmondja, hogy a beszámolóhoz a bizottság különösebb kiegészítést nem tett.
Korábban azt javasoltuk, hogy próbáljuk meg az idősek busszal történő beszállítását
az idősek klubjába. Most erről tájékoztatást kaptunk, hogy pár ember az, aki igénybe
veszi a busszal történő beszállítást. Az intézményvezető azt kérné, hogy ha van rá
lehetőség, kisebb 7-8 fős busszal költségtakarékosabb lenne a beszállítás. A
bizottság kiegészítés nélkül, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, kiegészítés, elfogadható-e a
beszámoló az előterjesztett formában. Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak
a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Idősek klubjának
szakmai beszámolójáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot elfogadta:
67/2014. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalvai
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Idősek klubjának szakmai
beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: címzetes főjegyző
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V. Napirend
A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi
és Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri, Csűrös Zoltánt a bizottság
elnökét ismertesse a Képviselő-testület tagjaival az ülésen elhangzottakat.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke:
A szóbeli tájékoztatás alapján azt az információt kaptuk, hogy számos fajlagos érték
nemhogy 2011-et, hanem 2003-as árat tartalmaz. A pénzügyi bizottság javasolja
Vendéglátói előkert vonatkozásában, hogy egy sávos eltolásban módosítsuk meg a
díjakat. A javaslat az volt, hogy az első 10 m2-nek a bérleti díja 400 Ft/m2/hó, azt
követően a 10-30 m2-ig terjedő területre alapdíj 4000 Ft, plusz további 200 Ft/m2/hó,
és a 30 m2-től fölfelé alapdíj 8000 Ft, plusz a további 100 Ft/m2/hó árban kerüljön
megállapításra. Ez még egy elviselhető teher a vállalkozók felé. Ezzel a
módosítással javasolja a tervezetet a pénzügyi bizottság elfogadásra a képviselőtestületnek.
Barta Péter Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság elnöke:
Kérdezi, hogy ez a díj, jelentősen módosult-e.
Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy részletet módosítottunk benne, de mindig azt a részt, ahol volt
kérelem. Vannak benne 80 Ft-os, 25 Ft-os raktározási árak, zömében ezek
módosultak.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság úgy gondolta, hogy a korábbi 80 Ft/m2-ről 500 Ft/m2 árra
történő emelés drasztikusnak tűnik, így a számok alapján gondoltuk ezt a sávos
eltolást. Minél nagyobb területet vesz igénybe valaki, kedvezményt kapjon.
Kary József alpolgármester:
Elmondja, hogy a Vendéglátó ipari előkert az kifejezetten szezonális időszakra
vonatkozik. Aki a rendeletünk alapján alakította ki az üzleti tervét erre az időszakra,
annak ez egy jelentős többlet teher. 2015. január 1-től javasolja az emelést hatályba
léptetni.
Vizy Pál képviselő:
Elmondja, hogy nem a kérelem alapján kell rendeletet módosítani, hanem aki
közterületet szeretne igénybe venni, annak egyértelmű legyen. A mozgóárusokkal
kapcsolatban nem emlékszik, hogy az önkormányzat foglalkozott volna ezzel.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Elmondja, hogy át van ruházva polgármesteri hatáskörbe.
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Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a közterület használatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról a pénzügyi bizottság módosító javaslata
alapján és 2015. január 1-től való hatályba lépéséről.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a 12/2014. (VI.04.) közterület használatáról szóló
önkormányzati rendelet módosítását. (1. melléklet)
VI.Napirend
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
beszámolója
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi
és Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri, Csűrös Zoltánt a bizottság
elnökét ismertesse a Képviselő-testület tagjaival az ülésen elhangzottakat.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke:
Elmondja, hogy elég részletes anyagot kaptunk az elmúlt évi tevékenységről,
részletesen leírva az elkövetkező évekre szóló terveket, hogyan történik a
hulladékszállítás, milyen cégek alakulnak a törvényi kötelezettségekből adódóan.
Informális kérdések hangzottak el a bizottsági ülésen, a beszámolót egyhangulag
elfogadásra javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, kiegészítés, elfogadható-e a
beszámoló az előterjesztett formában. Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati társulás
beszámolójáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot elfogadta:
68/2014. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás beszámolóját megtárgyalta
és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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VII. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke:
Június 30.-ával szűnik meg a szerződés a PEVIK-kel, előtte mindenképpen el kell
kezdeni az előkészítést az új szerződéskötésre. A következő pénzügyi bizottsági
ülésre kérik a szemétszállításra az ajánlatok bekérését.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri, a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a hulladékszállítási ajánlatok
bekéréséről.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot elfogadta:
69/2014. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
települési szilárd hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanításra történő
elszállítására vonatkozóan Ferencz Péter polgármester kérjen árajánlatot 2014.
július 1-jétől az alábbi két közszolgáltatótól.
1. PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. (3250 Pétervására, Tiszti sor út 29.)
2. ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, külterület
082/15. hrsz.)
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Érkezett egy kérelem Holló Gyuláné részéről, van egy ingatlanja a Móricz Zsigmond
utcában, amire lejárt a 4 éves beépítési kötelezettség. Erre kéri a meghosszabbítást
további 4 évvel.
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a kérelmet, egyhangulag elfogadásra javasolják
a meghosszabbítást.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Holló
kötelezettségének újabb 4 évvel való meghosszabbításáról.

Gyuláné

beépítési

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot elfogadta:
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70/2014. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a 2007. augusztus 1. napján kelt Bélapátfalva, Móricz Zsigmond út 705/49
hrsz.-ú ingatlanra meghatározott beépítési kötelezettséget további 4 évvel
meghosszabbítja.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
Kary József alpolgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy lehetőség nyílik az Axel Springer kiadó
gondozásában minden évben egy idegenforgalmi mellékletre, amit az előfizetők
kapnak az Axel Springer teljes terítési körében. Egy A4-es oldal terjedelemre
vonatkozóan 100 e Ft + áfa díj ellenében kaphatnánk egy terjedelmet, ahol marketing
eszközként népszerűsíthetnénk Bélapátfalvát. Az önkormányzat biztosítsa ezt az
összeget, 80 ezer példányszámról van szó, megjelenik a Gazdaság hetilap
mellékleteként is, országos terítéssel. Javasolja a Képviselő-testületnek éljen a
lehetőséggel.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Axel Springer kiadó vállalat megyei
hírlapokban megjelenő turisztikai mellékletéről 100 e Ft+áfa összegben.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot elfogadta:
71/2014. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Képviselő-testülete megtárgyalta, hogy az Axel Spriger
Kiadó Vállalat működési területén 80 e példányban a megyei hírlapokban
turisztikai mellékletet jelentet meg, eredeti árajánlathoz képest 50%-os
kedvezménnyel, és 100 e Ft+áfa összegben a képviselő testület hozzájárul
ahhoz, hogy a kiadványban Bélapátfalva Város Önkormányzata egy oldalas
hirdetéssel jelenjen meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére.
Határidő. 2014. június 30.
Felelős: polgármester
Barta Péter képviselő:
Ismeretei szerint a Fuvar Logisztik be fogja adni vételi szándéknyilatkozatát a
jelenleg bérelt kompresszorház épületére, és amennyiben ez megtörténik, akkor
hatalmazzuk fel a polgármestert, hogy könyv szerinti értéken, a megfelelő törvényi
háttérrel támogassa ezt a vételi szándékot, a következő taggyűlésen.
10

Ferencz Péter polgármester:
Értékbecslés nem lehet egy nagy összeg, rövid idő alatt el is készülhet, tudomása
szerint van is erről az ingatlanról értékbecslés, igaz nem 30 napos. Abba tehetünk
engedményt, hogy elfogadjuk az egy éven belülit, akkor meg tudjuk gyorsítani a
folyamatot. Majd ha erről azonnal dönteni kell, összehívunk egy rendkívüli ülést.
Barta Péter képviselő:
Kompresszor háznak 2008-as adatai vannak, és ezért érdemes aktualizálni, annak
az értéke 17 MFt. Javasolja, hogy az értékbecslés, amire most megbízást adunk, az
ne csak a Kompresszor házra szóljon, hanem a Vízmű, illetve az A trafó épületre is.
Ferencz Péter polgármester:
Készüljenek gyors aktuális értékbecslések mind a 3 épületről. De ez nem is az
önkormányzat hatásköre, hanem a Kft.-nek kell eldönteni az ő üzleti terve terhére,
szerinte van benne fedezet. Kötné ahhoz az értékbecslés indítását, hogy van már
benn vásárlási kérelem.
Vizy Pál képviselő:
Úgy gondolja, az írásos vételi szándéktól ne tekintsünk el, mert ennek a gyárnak,
amiről beszélünk lassan 1,5 éve üzemelnie kellene.
Kary József alpolgármester:
A gesztenyés kiállítóház munkaterület átadása, tárgyak beszállítása megtörtént-e?
Elindult-e a múzeumi kiállítóhely működési engedély megszerzése? További
területeket kellene az ABC előtt forgalom elől elzárni annak érdekében, hogy
lehessen szabálysértési eljárást indítani. A tónál a vizes blokk működik-e?
Ferencz Péter polgármester:
Megtörtént a munkaterület átadása, a beruházási munkák elkezdődtek. A
Vármúzeum nem engedélyezte a kiállított tárgyak áthelyezését, ezért visszakerültek
Egerbe. A működési engedély beszerzése folyamatban van. Az ABC előtt ki fogjuk
szélesíteni ezt a csíkot. A vizes blokknál ami meghosszabbította az eljárást, az a
kezelői hozzájárulás megadása.
Csuhány Béla képviselő:
Rákóczi úti ingatlanról ne feledkezzünk meg. Az ABC előtti terület gyalogos és
gépjármű forgalma a főépítész által megvizsgálásra, egyeztetésre került-e már?
Mártírok út terveztetését szükséges elkezdeni. Polgármester úrtól kaptam
tájékoztatást a 2 héttel ezelőtti esőzésekről, ami érintette a Vörösmarty és a Bartók
Béla utat is. Kéri, hogy tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a Vörösmarty úton
lévő problémáról.
Ferencz Péter polgármester:
A főépítész úr egyeztetett, írásbeli kérelmet nyújtott be a Magyar Közút Heves
Megyei Igazgatóságához és várjuk a választ. A Mártírok út tervezését még nem
kezdtük el, megvárjuk a május 31.-ét hogyan állunk az iparűzési adó
elszámolásokkal. A Vörösmarty úton az időjárás komoly problémákat okozott 3-4
családi házban. Itt az a gond, hogy a házak fölötti szántóföldről ömlik az esővíz a
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kertekbe. Holnapi nap lesz egyeztető fórum a lakosokkal. Megoldási lehetőségként
merült fel, a kertek végében árkot kell húzni.
Csuhány Béla képviselő:
Elmondja, hogy előtérbe kellene helyezni az utaknak a padka nyesését, mivel nagy
összeget lehet vele megspórolni.
Ferencz Péter polgármester:
A Bocskai és a Vörösmarty út találkozásánál lévő árok valamelyik útépítésnél
betemetésre került. Ennek kiásása bele kell, hogy férjen az önkormányzat
karbantartási költségébe.
Kary József alpolgármester:
A Heves Megyei Hírlapban megjelent, hogy 2014-2020 tervezési időszakra
vonatkozóan előirányzott pénzfelosztási keretből Bélapátfalvától elvettek 150 MFt-ot.
Valami pontosat szeretne tudni róla.
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy nem Bélapátfalvától vettek el 150 MFtot, hanem a Bélapátfalvai Járástól.
Kary József alpolgármester:
Amikor arról döntött a Képviselő-testület, hogy a nyilvános közkutak számát
csökkenti, akkor arról is beszéltünk, hogy megnyitjuk azoknak a lehetőségét, akik
jogosultak, hogy önkormányzati támogatással a saját ingatlanukra vízbekötés
megtörténjen. Mikorra várható a folyamat befejezése?
Ferencz Péter polgármester:
Szerinte, augusztus 31.-re ez megoldható.
Csűrös Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy fokozottan figyeljünk az árkok, átereszek tisztítására.
Ferencz Péter polgármester:
Véleménye szerint az árkok tisztítása a lakosok feladata is a saját ingatlanuk előtt.
Kary József alpolgármester:
Rendelkeztünk arról, hogy az előtte lévő közterület karbantartás az ő feladata, akkor
részletezni kell vagy pontosítani ezt a részét. Vannak települések, ahol meghirdetik
melyik útszakaszon mi a közös feladat. Szakmai vezetéssel a feladat megoldható.
Barta Péter képviselő:
Május végén van a határidő a Csarnok első részletfizetésére. Kérdezi, van-e már
valami információ?
Ferencz Péter polgármester:
Nincs információja, de még nem járt le a határidő.
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Vizy Pál képviselő:
Elmondja, hogy a közmeghallgatás időpontjának meghirdetése aktuálissá válik .
Ferencz Péter polgármester:
A közmeghallgatás időpontjának június 16.-át javasolja. Kéri a képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzanak a közmeghallgatás időpontjáról.
Döntésben résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot elfogadta:
72/2014. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tart
2014. június 16-án 17.00 órától helyi közügyeket érintő kérdésekben.
Határidő: 2014. június 16.
Felelős: polgármester
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
A Belügyminisztérium a kis- és középvárosi Integrált Településfejlesztési Stratégia
elkészítéséhez, felülvizsgálatához szakmai támogatást biztosít. Bélapátfalva részére,
mint járásszékhely városnak biztosítja. Jelenleg a tervezéshez szükséges
településrészi lehatárolással kapcsolatos adatszolgáltatást kérnek. A 2010. évben
elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiában két városrész van, Déli városrész
„belváros”, és az Északi városrész, „Iparterületek” elnevezéssel.
Ferencz Péter polgármester:
Az IVS-ban megjelölt településrészek lehatárolását javasolja, és kéri erről szavazzon
a képviselő-testület.
Döntésben résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot elfogadta:
73/2014. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, hogy a
korábbi IVS-ben voltak településrészi kijelölések, s ezeket továbbra is
módosítások nélkül fenntartják, és kérik a lehatárolás szerinti adatszolgáltatást.
Határidő: 2014. május 31
Felelős: címzetes főjegyző
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Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak az ülésen való részvételt, és az ülést
bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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