Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19.
Tel.: 36/ 554-300
___________________________________________________________________
Iktatószám: 3894 - 2 /2015.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület
2015. március 9-i ülésének
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március
9–én 18.00 órakor Bélapátfalva, József Attila út 19. szám alatti
Polgármesteri Hivatal termében megtartott rendkívüli üléséről.

Napirend

1. Börtön objektum pályázati felhívása
2. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
43/2015. (III.09.)

Határozat tárgya

Határozat határideje
2015. március 31.

Börtön objektum pályázati felhívása

Bélapátfalva, 2015. március 9.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

2

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9én 18.00 órakor Bélapátfalva, József Attila út 19. szám alatti Polgármesteri
Hivatal termében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Barta Péter, Csűrös Zoltán, Sas Béla és Vizy Pál önkormányzati
képviselők.
Nem jelent meg: Csuhány Béla önkormányzati képviselő.
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a testület
határozatképes és az ülést megnyitja.
Az alábbi napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot.

Napirend
1. Börtön objektum pályázati felhívása
2. Egyéb ügyek indítványok
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6
igen szavazattal elfogadta.
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I. Napirend
Börtön objektum pályázati felhívása
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy megtartottuk a közmeghallgatást, akik
eljöttek pozitív véleménnyel voltak. Arról kell most döntenünk, hogy pályázzunk, vagy
ne pályázzunk. Erős versenytársak vannak, Észak-Magyarországon 1 épülhet.
Beadhatjuk a pályázatot az olajlefejtő és a mészüzem területére. Pályázatíró nem
kell hozzá, nekünk ez kb.: 100 e Ft-ba kerülhet. A pályázatba beírásra kerül Csuhány
Béla képviselő úr javaslata alapján, hogy rekultivált területek, aztán majd
választanak, ha döntésre kerül a sor.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Ha az olajlefejtő is felajánlásra kerül, ahhoz Bélkő Kft. döntés is kell.
Vizy Pál képviselő:
Megjegyzi, hogy lehetőleg ne városközpontban legyen.
Ferencz Péter polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri
szavazzanak a Börtön objektum pályázati felhívásán való részvételről, hogy
Bélapátfalvai Ipari Parkban az 1001/27 hrsz-ú területből 4 ha-t, valamint az 1017/21
és 1017/41 hrsz-ú területekből 4 ha-t térítésmentesen biztosítson.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
43/2015. (III.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Belügyminisztérium
felhívását
a
büntetés-végrehajtási intézetek
nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat
megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011. (III.09.)
Korm. határozat végrehajtása érdekében - férőhelybővítő beruházáshoz
börtön objektum építésére alkalmas - önkormányzati tulajdonú, beépítésre
szánt terület térítésmentes felajánlására vonatkozó pályázatot, és úgy
döntött, hogy felajánlja a Bélapátfalvai Ipari Parkban:
- az önkormányzat tulajdonában lévő 1001/27 hrsz-ú területből 4 ha-t
- 100 %-os önkormányzati tulajdonú Bélkő Kft. tulajdonában lévő
1017/21 és 1017/41 hrsz-ú területekből 4 ha-t.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térítésmentes
felajánlásra vonatkozó pályázatot 2015. március 31-ig a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága részére nyújtsa be.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Ferencz Péter
polgármester
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II. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy felszólít bennünket a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, hogy nem a vele
szerződött közszolgáltató végzi a hulladékszállítást. Egyszerre két szállítóval nem
köthetünk szerződést. A hét második felében próbál megállapodást kötni a Társulás
elnökével, kér haladékot, hogy ne március 15 legyen a határidő, hanem szeptember
30.
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a
bírósági ülnökök választását 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közötti
időtartamra tűzte ki. Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok és az
egyesületek – a pártok kivételével – jelölik. Hirdetmény van a helyi kábel tv-ben, hogy
a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán 2015. március 19-ig lehet
jelentkezni, és erről a 2015. március 30-i ülésen lehet dönteni.
Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.
Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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