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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 1–
én 19.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház
tanácskozó termében megtartott üléséről.

Napirend

1. Megállapodás módosítás a járási hivatalok kialakítása tárgyában és
hozzájáruló nyilatkozat
2. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
79/2015. (VI.1.)
80/2015. (VI.1.)
81/2015. (VI.1.)

Határozat tárgya

Határozat határideje

A járási (fővárosi) hivatalok kialakítása tárgyában megállapodás
módosítás
A járási (fővárosi) hivatalok kialakítása tárgyában hozzájáruló
nyilatkozat
Tanuszoda építéséhez a 966 hsz-ú telek megosztása, és az
új helyrajzi számú telek felajánlása a Magyar Állam javára
térítésmentesen

Bélapátfalva, 2015. június 1.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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2015. június 5.
2015. június 5.
2015. június 30.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 1–
én 19.00 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,
önkormányzati képviselők.

Csűrös

Zoltán, és

Sas

Béla

Nem jelent meg: Vizy Pál önkormányzati képviselő
Meghívottak:

Mikóné Kormos Erika ITS városi koordinátor

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 pontok megtárgyalására tesz javaslatot.
Napirend
1. Megállapodás módosítás a járási hivatalok kialakítása tárgyában és
hozzájáruló nyilatkozat
2. Egyéb ügyek, indítványok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6
igen szavazattal elfogadta.
I. Napirend
Megállapodás módosítás a járási hivatalok kialakítása tárgyában és hozzájáruló
nyilatkozat
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja,
hogy korábban döntöttünk róla, hogy a Bélapátfalva Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonát képező, Bélapátfalva 835 hrsz alatti, régi egészségház
megnevezésű, 1412 m2 területtel megjelölésű természetben Bélapátfalva IV. Béla út
34. sz alatti ingatlant felajánljuk. Az ingatlan a későbbiek során a kormányablak
mellett, a Járási Hivatal valamennyi szervezeti egységének elhelyezését is biztosítja.
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CD lemezen minden képviselő megkapta az épület átalakítási tervét. Határozatba
kell most foglalni, valamennyi a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó Képviselőtestületnek a hozzájárulást az ingatlan felajánlásához. Kérdezi a Képviselő-testület
tagjait, valamint Fehér Lászlóné címzetes főjegyző asszonyt van-e más javaslat,
kérdés, kiegészítés.
Csűrös Zoltán képviselő:
Ha jól látta a felújítás az alsó szintre terjed ki, felette viszont omlik a vakolat. Kérdezi,
annak felújítása mikor lesz?
Ferencz Péter polgármester:
Első körben Kormányablak készül, ami okmányirodából és ügyféltérből fog állni.
Csuhány Béla képviselő:
Az épületrész elbontásával a beépítési vonal rendeződik és szabályossá kerül a
beépítés.
Barta Péter képviselő:
Elmondja, hogy korábban beszélt a járási hivatal vezetőjével. Uniós pályázatból fog
megvalósulni, távlati cél, hogy az egész járási hivatal beköltözzön, de első körben az
Okmányiroda valósul meg itt. Támogatja ezt az elgondolást.
Ferencz Péter polgármester:
A megállapodás 9. pontjában benne van, hogy a beruházást követően megkezdik a
járási hivatal többi szervezeti egységének elhelyezését szolgáló kivitelezési
munkálatokat is, és amint a teljes járási hivatal elhelyezésre kerül, úgy az eddigi
elhelyezést biztosító Bélkő Kft. tulajdonát képező ingatlanrészt haladéktalanul
visszaadják. Kéri szavazzanak a járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodás
módosításáról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
79/2015. (VI.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
a melléklet szerint elfogadta a járási (fővárosi) hivatalok kialakítása
tárgyában 2012. október 24 napján, X-B/01/34/2012. számon
megkötött Megállapodás módosítását. (1. melléklet)
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a
Megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: 2015. június 5.
Felelős: polgármester
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a megállapodás módosításhoz
szükséges hozzájáruló nyilatkozatról az előterjesztés szerint.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
80/2015. (VI.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Ferencz Péter polgármestert a Bélapátfalva, 835. helyrajzi szám alatt
felvett, természetben Bélapátfalva, IV. Béla út 34. sz. alatti ingatlanra
vonatkozó tulajdonosi Hozzájáruló nyilatkozat (2. melléklet) aláírására,
mely ingatlanban a Heves Megyei Kormányhivatal integrált kormányzati
ügyfélszolgálatot (kormányablakot) valósít meg.
Határidő: 2015. június 5.
Felelős: polgármester

II. Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Barta Péter képviselő:
Elmondja, hogy a Bocskai úton van egy romos épület, ahol kezdeményez egy
tisztítást, összegyűlt törmelékeket is el kellene onnan szállíttatni. A varroda helyén a
befüvesített részen, esetleg létre lehetne hozni egy játszóteret vagy parkot az ottani
gyerekek számára, a közmunkások folyamatosan nyírják a füvet.
Ferencz Péter polgármester:
A Bocskai úti ingatlannal kapcsolatosan elmondja, hogy az ingatlan
magántulajdonban van, és a tulajdonos figyelmét tudjuk csak felhívni, tegyen rendet.
A játszótér kialakítása gyermeklétszámtól függ, a területhez hozzá lehetne vásárolni
esetleg a magántulajdont is. Megkereséssel élünk majd.
Csuhány Béla képviselő:
Uszoda témában tett javaslatot pár sorban, gondja a területtel csak annyi,
közmeghallgatáson is hangoztatva lett Tanuszoda lesz, toljuk kifelé az óvoda, iskola
távolságából. Nem véletlenül volt az első telek a központban kijelölve, hogy az iskola,
óvoda közelében legyen. Van egy rendezett területünk Bélapátfalván, a sportpályán,
ezt a rendezett területet most megtúrjuk, és volt egy másik projekt, ahol távlatba
rendezzük a területet, akkor ezt most lesöpörjük, ha odakerül egy létesítmény, ez
ránk is nyomással van, hogy ott nem rendeztük a területet.
Ferencz Péter polgármester:
A tervezők, akik ideérkeztek tisztában voltak vele, hogy vannak gondjaink a régi gyár
területével. Alapozási munkáktól féltek. Klein úréktól nem kaptunk visszajelzést, a
rajzot a három felajánlott területről beadtuk, és a salakos pályát választották. Arról
kell most döntenünk, hogy a telket megosztatjuk, és ezt felajánljuk.
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Barta Péter képviselő:
Kérdezi, esetleg az idősek nappali ellátására lesz-e olyan pályázat, amivel az épület
átalakítását vagy bármilyen hasznosítását lehetne megvalósítani? Elmondja, hogy
még mindig jobbnak tartja ezt az épületet, mint amiben most vannak.
Ferencz Péter polgármester:
Erről nincs tudomása. Dönteni most arról kell, hogy megosztatjuk-e a telket,
kezdődjön-e a megosztás és az új megosztás után kapott helyrajzi számon lévő
területet felajánljuk térítésmentesen a Magyar Állam javára. Kérdezi a Képviselőtestület tagjait van-e más javaslat. Kéri szavazzanak a telek megosztásról és az
újonnan kapott helyrajzi számú terület térítésmentes felajánlásáról a Magyar Állam
javára.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
81/2015. (VI.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy a tanuszoda megépítéséhez az Önkormányzat
tulajdonában lévő Bélapátfalva 966 hrsz-ú Sporttelep megosztásra kerül,
és az újonnan kialakítandó, jelenlegi salakospálya területét felajánlja
térítésmentesen a Magyar Állam javára.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester
Csuhány Béla képviselő:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a pénteki napon volt Türk Antal
tervezőnél, és megnézték a Mártírok út terveit. Út és csapadékvíz elvezetésről,
kiépítésről van szó a Mártírok útja hosszú szakaszán, de az utca végén a vízelvezető
árok önálló szakasz lehet. Bemérték az Apátsági illemhely helyét is, ami odakerülne,
ahol behajtás van a parkolóba.
Ferencz Péter polgármester:
A Mártírok útjával kapcsolatosan elmondja, hogy a kerítések nem a térképnek
megfelelően vannak elhelyezve. Van, aki elkerített az utca közterületi részéből, van,
aki kisebb telket kerített el, mint ami valóságban a sajátja lenne. Plusz költséget
jelent az önkormányzat részére, hogy a törvényes állapotok visszaálljanak, emiatt a
tervkészítés el fog húzódni.
Csűrös Zoltán képviselő:
Észrevétele lenne pár dologgal kapcsolatosan. A Tó környékén az út mellett sok
helyen hiányoznak korlát oszlopok, valamint a fekvőrendőrök is eltűntek, rendbe
kellene tenni. Touch infó régóta nem működik, helyre kellene azt is állítani. Kérdezi,
hogy a műfüves pálya megépítésére a pályázati keretösszeg teljes egészében
felhasználásra kerül-e? Teniszpályát lehetne még esetleg építeni.
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Ferencz Péter polgármester:
Nincs információja a Touch infóról, de ígéretet tesz, hogy utána néznek. Az
önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva 966 hrsz-ú sporttelep területén
műfüves pálya kialakítására benyújtott pályázat 22.349.460 Ft összköltségű, amiből a
3.352.419 Ft az önerő, de azt nem tudja, hogy két pálya építésére be lehetne-e adni
a pályázatot.
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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