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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. június 25-én 
14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
N a p i r e n d 

 
1. A település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló 
megtárgyalása      

2. A helyi polgárőrség működéséről, az önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámoló megtárgyalása     

3. A Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolójának 
megtárgyalása     

4. Az „Energiafarm” programvázlat bemutatása      
5. Tájékoztatás az „A” trafóban történt károkozásról  
6. A Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről   
7. Az Állami Számvevőszék Számvevői jelentéséről a kötött felhasználású 

támogatások 2006. évi felhasználásának ellenőrzéséről szóló tájékoztató 
megtárgyalása   

8. Az állattartásról szóló 1/2007.(I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása  
9. A Bélapátfalvai térség központi orvosi ügyeletének vállalkozói formában történő 

ellátásáról szóló árajánlat megtárgyalása   
10. A II. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi tevékenység ellátásának 

megtárgyalása   
11. Egyéb ügyek, indítványok 
 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

70/2007.(VI.25.) A helyi polgárőrség működéséről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
szóló beszámoló elfogadása  

71/2007.(VI.25.) A település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadása      

72/2007.(VI.25.) A Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolójának elfogadása      
73/2007.(VI.25.) Kántor Józsefné ápolási díj megállapítása  
74/2007.(VI.25.) Klimajné Göböly Márta ápolási díj megszüntetése  
75/2007.(VI.25.) A Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsában végzett tevékenységéről   
76/2007.(VI.25.) Az Állami Számvevőszék Számvevői jelentéséről a kötött felhasználású támogatások 

2006. évi felhasználásának ellenőrzéséről szóló tájékoztató elfogadása    
77/2007.(VI.25.) A Bélapátfalvai térség központi orvosi ügyeletének vállalkozói formában történő 

ellátásáról szóló árajánlat elutasítása    
78/2007.(VI.25.) A II. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi tevékenységének ellátása   
79/2007.(VI.25.) Bélapátfalva 535/3 hrsz-ú területből 1575 m2 értékesítése a Benzol 90 Kft. részére.  
80/2007.(VI.25.) Az AGRIA HUMÁN KFT bérleti szerződés felmondása  
81/2007.(VI.25.) Bélapátfalva, IV. Béla út 3. sz. alatti épületből 220 m2 terület bérbeadása a 

HARTFER KFT részére 
82/2007.(VI.25.) Kovács Gyuláné és Kovács Olivér terület bérleti kérelem elutasítása  
83/2007.(VI.25.) Búcsúi szórakoztatás a bélapátfalvai vidámparkban 
84/2007.(VI.25.) Bélapátfalva, Rákóczi út 19. sz. 295 hrsz. alatti volt ipari ingatlan értékesítése. 
85/2007.(VI.25.) Bélapátfalva, Gyár út 9. sz. alatti lakások értékesítése 
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86/2007.(VI.25.) Bélapátfalva, Bajcsy Zs. út 25. sz. 315 hrsz alatt található ingatlan megvásárlása  
87/2007.(VI.25.) Bélapátfalvai Általános Iskolai Sportkör támogatása  
88/2007.(VI.25.) SOMAXO Kft. kérelmének elutasítása  

   
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

19/2007.(VI.26.) Az állattartásról szóló 1/2007. (I.30.) rendelet módosítása 
 
 
 
 
 
 

Bélapátfalva, 2007. június 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. június 25-
én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária,   
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Kovácsné Kakuk Mária, Mező Ervin, 

Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 
 

Nem jelent meg: Firkó János testületi tag   
       
Hivatalból jelen van:  Jegyző megbízottja Gécziné Kovács Erika pénzügyi csoportvezető 
        Varga Sándorné GAMESZ vezető  
                                         Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:  Dr. Petrovics András alezredes  

 Petrányi Lajos főhadnagy KMB csoportvezető 
 Farkas Ágoston BÖCS vezető 
 Sas Attila tűzoltóparancsnok  

    Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató 
    Kovács Ervinné Bélkő Kht. könyvelő 
    

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a 12 fő 
képviselőből 11 fő jelen van és az ülés határozatképes. Napirend előtti felszólalást kért 
Kary József alpolgármester.  
A meghívott vendégek kérik a napirendi pontok megtárgyalásának sorrendbeli 
módosítását és az alábbi javaslatot teszi.   
 
 

Napirend 
 

 

1. A helyi polgárőrség működéséről, az önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámoló megtárgyalása     

2. A település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló 
megtárgyalása      

3. A Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolójának 
megtárgyalása     

4. Az „Energiafarm” programvázlat bemutatása      
5. Tájékoztatás az „A” trafóban történt károkozásról  
6. A Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről   
7. Az Állami Számvevőszék Számvevői jelentéséről a kötött felhasználású 

támogatások 2006. évi felhasználásának ellenőrzéséről szóló tájékoztató 
megtárgyalása   

8. Az állattartásról szóló 1/2007.(I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása  
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9. A Bélapátfalvai térség központi orvosi ügyeletének vállalkozói formában történő 
ellátásáról szóló árajánlat megtárgyalása   

10. A II. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi tevékenység ellátásának 
megtárgyalása   

11. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
Kary József alpolgármester: 
Javasolja, hogy az 5. napirendi pontot  (Tájékoztatás az „A” trafóban történt károkozásról) 
zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület. 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti 
Intézmény, a Művelődési Ház és Könyvtár valamint a Bartakovics Béla Művelődési 
Központ szervezésével befejeződött a HEFOP bélapátfalvai csoport képzése. A képzés 
uniós forrásból valósult meg, ahol 19 fő vett részt és 17 fő kapott oklevelet. 
 
 
I. Napirend 
A helyi polgárőrség működéséről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
szóló beszámoló megtárgyalása     
  
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a helyi polgárőrség működéséről, az 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót és kéri a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a helyi polgárőrség működéséről, az önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Farkas Ágoston Bélapátfalvai Önvédelmi Csoport vezetője:  
Ismerteti a polgárőrség működését és elmondja, hogy rendszeres kapcsolatban vannak a 
Körzeti Megbízotti Csoporttal. Kéri, hogy a lehetőségekhez mérten a jövőben több 
támogatásban részesítse az önkormányzat az Önvédelmi Csoportot. Fiatal polgárőr 
csoport alakult, akik nappali és éjszakai szolgálatot is teljesítenek.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy a fiatal polgárőr csoport tagjai csak nappali szolgálatot teljesítsenek fiatal 
korukra való tekintettel, valamint a településen illetve a tó környékén a parkolást -a 
rendőrséggel egyeztetve- felügyeljék.  
 

Farkas Ágoston Bélapátfalvai Önvédelmi Csoport vezetője:  
A fiatal polgárőr csoport jelenlétével csak megelőzés a cél, ők intézkedést nem 
folytathatnak. A parkolási felügyelet elvégzése céljából megbízólevél kiadása szükséges 
az önkormányzat részéről.  
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Kérdezi, hogy a kiadások között szereplő 30 ezer Ft összegű Bélkő Kht-s támogatás mire 
lett felhasználva? 
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Farkas Ágoston Bélapátfalvi Önvédelmi Csoport vezetője:  
2006. évben ő még nem vett részt az Egyesület munkájában és úgy gondolja, hogy a 
pénzügyi vezető átvizsgálta a pénzforgalmat, ami alapján kiadták a közhasznúsági 
jelentést. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Napi kapcsolattartásra lenne szükség az Önvédelmi Csoport és a Körzeti Megbízotti 
Csoport között.  
 
Kary József alpolgármester: 
Jónak tartja a fiatal polgárőr csoport megalakulását és jó lenne ha ez meg is maradna.  
 
Barta Péter képviselő:  
Tudomása szerint az Önvédelmi Csoport tulajdonában lévő Lada Niva típusú gépjármű 
nem üzemképes. Úgy gondolja, hogy a téli időszakokban jobb közlekedést biztosít a 
polgárőrök számára és javasolja a gépjármű megjavíttatását. 
 
Kary József alpolgármester:  
Megállapítja, hogy Ferencz Péter polgármester kiment a tanácskozó teremből. A létszám 
10 fő és az ülés határozatképes.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a helyi polgárőrség működéséről, az 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

70/2007. (VI.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
helyi polgárőrség működéséről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolót. 
 
        Határidő: 2007. június 30. 
        Felelős: polgármester 

 
 
II. Napirend 
A település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló 
megtárgyalása      
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a település közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
beszámolót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőt-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület tagjaink. 
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Kary József alpolgármester: 
Megállapítja, hogy Ferencz Péter polgármester visszajött a tanácsterembe. A létszám 11 
fő és az ülés határozatképes.  
 
Dr. Petrovics András alezredes: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a település közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
beszámolót. Elmondja, hogy a rendőrség is mint az önkormányzat költségvetésből 
gazdálkodik. Szolgálati autók cseréje megtörtént, amiből a Bélapátfalvai Körzeti 
Megbízotti Csoport az elsők között részesült. A csoport tagjai sebességmérő műszer 
vizsgát tettek. Köszöni az eddig nyújtott önkormányzati támogatást és bízik a Körzeti 
Megbízotti Csoport, illetve az Önvédelmi Csoport közti jó kapcsolatban. 
 
Petrányi Lajos KMB Csoportvezető, főhadnagy:  
Elmondja, hogy valószínűleg a vezető váltás miatt lett jobb a kapcsolat és javasolja a 
Lada Niva gépjármű megjavítását.    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A szennyvízcsatorna fedlap, illetve a fa illegális eltulajdonítása ellen minden intézkedést 
meg kell tenni. Kéri a lakótelepi játszótéren történt zajkeltés megszüntetését, a rendőrség 
és a polgárőrség közti jó kapcsolat fenntartását, valamint az erélyesebb fellépést a 
rendőrök részéről szabálysértési, illetve bűncselekmény ügyben. 
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy a bélapátfalvai rendezvényeken vegyenek részt a Körzeti Megbízotti 
Csoport szolgálatban lévő rendőrei, terület biztosítás szempontjából. 
 
Vizy Pál képviselő:  
A májusi képviselő-testületi ülésen szó volt a környéken járó csalókról, akik idős, egyedül 
élő embereket keresnek fel azzal a céllal, hogy pénzt váltsanak fel és ez idő alatt, 
meglopják őket. Kérdezi, hogy megtörtént-e a szórólapok ismertetése a település 
lakosaival? Kérdezi, hogy a DADA program működtetéséhez mi szükséges? Javasolja a 
lakossággal való szoros kapcsolattartást. Úgy gondolja, hogy a régi rendőrségi autó a 
település elejére történő kiállítása, valamint a most használatos gépjármű a régi hivatal 
elé történő parkolása óvatosságra intené a szabálytalankodókat, illetve a bűnelkövetőket. 
Elmondja, hogy a településen rossz kinézetű és hajléktalan embereket látni. 
 
Bikki Oszkár képviselő: 
Milyen intézkedéseket lehet tenni az ellen, hogy fiatalkorúakat vendéglátóhelyeken 
szeszesitallal ne szolgálják ki? 
 
Dr. Petrovics András alezredes:  
Tudomása szerint minden bűncselekmény elkövetőjét elfogták. Rendezvény területek 
biztosításával kapcsolatban írásos megkeresés szükséges. A DADA programkezelők 
közül átszervezés miatt máshová kerültek és még a pótlás nem oldódott meg. 
Folyamatos kapcsolattartás van a lakossággal (rendszeres tájékoztatás a testületi 
ülésen). Szolgálati gépjárművet kiállítani nem lehet, mert a rendőr azért felelősséggel 
tartozik és feltörés veszélye fenyegetné. A körzetben lévő ittas vezetők száma csökkent, 
országosan viszont növekedett. Az ittas vezetésből adódó vérvizsgálat vizitdíj mentes, de 
csak orvos veheti le. A vendéglátóhelyeken történő fiatalkorúak kiszolgálására vonatkozó 
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szabályok betartása a jegyző hatáskörébe tartozik, de az ellenőrzést a jegyző a rendőrrel 
együtt közösen végzik.  
 
Petrányi Lajos KMB Csoportvezető, főhadnagy:  
A színesfém hulladék felvásárlással kapcsolatban egyeztetés történt a jegyzővel  és a 
csoport tagjai folyamatosan ellenőrzik a szállítmányt. A csalókról szóló szóróanyag még 
nem készült el, de annak elkészítésében segítséget fog nyújtani.  
 
Kary József alpolgármester:  
Részletes és terjedelmes a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy a korábban már elhangzott térfigyelő rendszer kialakítása meg fog-e 
valósulni? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A térfigyelő rendszer kiépítésére anyagi fedezet nem áll rendelkezésre és jelenleg nincs 
ilyen pályázat kiírva.   
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a település közbiztonsági helyzetéről, 
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
beszámolóról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

71/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.  

 
        Határidő: 2007. június 30. 
        Felelős: polgármester 

 
 

III. Napirend 
A Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolójának megtárgyalása     
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi 
Tűzoltóság beszámolóját és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolóját és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Barta Péter képviselő: 
Köszönet illeti őket az áldozatos munkájukért, amit 2006. évben végeztek.  
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Sas Attila tűzoltóparancsnok:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy megduplázódott a tűzesetek száma. Most 
már 10 településen teljesítenek szolgálatot a fejkvóta növekedése miatt. A Hivatásos 
(állami finanszírozású) és a Köztestületi (önkormányzati finanszírozású) Tűzoltóságra 
más-más törvények vonatkoznak.   
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy különböző Köztestületi Tűzoltóságot, meg kellene keresni, hogy ők 
hogyan működnek, milyen forrásokból gazdálkodnak, hogyan szereznek támogatásokat.  
A beszámolóból hiányolja a 2007. évre vonatkozó terveket. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi 
Tűzoltóság beszámolójáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

72/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság beszámolóját.      

     
        Határidő: 2007. június 30. 
        Felelős: polgármester 
     
IV. Napirend 
Az „Energiafarm” programvázlat bemutatása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az „Energiafarm” programvázlat 
bemutatását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az „Energiafarm” programvázlat bemutatását és javasolja a 
tájékoztatás tudomásul vételét a képviselő-testület tagjainak.  
 
Burián Orsolya Bélkő Kht. ügyvezető igazgató:       
Ismerteti az „Energiafarm” programvázlatot, melyben a bio-etanol előállítása a cél. A 
beruházási költéség 325 millió Ft, melyet a gabonatároló egy lekerített részében lehetne 
megvalósítani, de a tulajdonosi kérdések még tisztázatlanok. Tudomása szerint pályázati 
lehetőség lesz az „Energiafarm” megvalósítására, ami 40%-os támogatási forrást 
nyújtana és a Területfejlesztési Tanácstól 2x10%-os támogatást lehetne igényelni. A bio-
etanol előállításához minden alapanyag megtermelhető Bélapátfalva 50 km-es körzetén 
belül. Tudomása szerint a bio-etanol és a levegő elegyéből bio-gáz is előállítható. 
Javasolja, hogy a következő testületi ülésre Dr. Viszlai Béla  a programvázlat készítője is 
meghívottak között szerepeljen és az előzőleg írásban leadott kérdésekre megadná a 
választ. 
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Kary József alpolgármester:  
Javasolja, hogy a pályázati kiírás megjelenése után tárgyalja újra a képviselő-testület a 
beruházás lehetőségét. 
  
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az „Energiafarm” programvázlatról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal tudomásul 
vette az „Energiafarm” programvázlatot.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv.12. 
§ (4) bek. b) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést rendel el, vagyonával való 
rendelkezés tárgyalása miatt.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv.12. 
§ (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban is zárt ülést tart, mivel hatósági  ügyeket 
tárgyal. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Mező Ervin képviselő visszajött a tanácsterembe. A létszám 11 fő és 
az ülés határozatképes.  
Megállapítja, hogy a továbbiakban nyílt ülés keretein belül tárgyal a képviselő-testület. 
 
Az ülést Kary József alpolgármester vezeti.  
 
 

VI. Napirend 
A Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában végzett tevékenységéről  
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Polgármester beszámolóját a  
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 
tevékenységéről és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Polgármester beszámolóját a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 
végzett tevékenységéről szóló beszámoló az eddig teljesített pénzügyi feladatokról szól. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Polgármester beszámolójáról a  
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 
tevékenységéről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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75/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Polgármester beszámolóját a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában végzett tevékenységéről. 

 
        Határidő: 2007. június 30. 
        Felelős: polgármester 
 
VII. Napirend 
Az Állami Számvevőszék Számvevői jelentéséről a kötött felhasználású 
támogatások 2006. évi felhasználásának ellenőrzéséről szóló tájékoztató 
megtárgyalása 
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Állami Számvevőszék Számvevői 
jelentéséről a kötött felhasználású támogatások 2006. évi felhasználásának 
ellenőrzéséről szóló tájékoztatót és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Állami Számvevőszék Számvevői jelentéséről a kötött 
felhasználású támogatások 2006. évi felhasználásának ellenőrzéséről szóló tájékoztatót 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönetet mond Fehér Lászlóné címzetes főjegyzőnek és elmondja, hogy az 
önkormányzat mindenben a törvénynek megfelelően járt el. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak az Állami Számvevőszék Számvevői 
jelentéséről a kötött felhasználású támogatások 2006. évi felhasználásának 
ellenőrzéséről szóló tájékoztatóról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

76/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
az Állami Számvevőszék Számvevői jelentéséről a kötött felhasználású 
támogatások 2006. évi felhasználásának ellenőrzéséről szóló tájékoztatót. 

 
        Határidő: 2007. június 30. 
        Felelős: polgármester 
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VIII. Napirend 
Az állattartásról szóló 1/2007. (I.30.) rendelet módosításának megtárgyalása  
 
Kary József alpolgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az állattartásról szóló 1/2007. (I.30.) 
rendelet módosítását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az állattartásról szóló 1/2007. (I.30.) rendelet módosítását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A rendelet módosítására adminisztratív hiba miatt került sor.  
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak az állattartásról szóló 1/2007. (I.30.) 
rendelet módosításáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal elfogadta a 
19/2007. (VI.26.) rendeletet az állattartásról szóló 1/2007. (I.30.) rendelet módosításáról.  
(1. melléklet) 
 
 
IX. Napirend 
A Bélapátfalvai térség központi orvosi ügyeletének vállalkozói formában történő 
ellátásáról szóló árajánlat megtárgyalása  
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai térség központi orvosi 
ügyeletének vállalkozói formában történő ellátásáról szóló árajánlatot és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalvai térség központi orvosi ügyeletének vállalkozói 
formában történő ellátásáról szóló árajánlatot és nem javasolja annak elfogadását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megkeresés érkezett az Oxytrans Kft. részéről a Bélapátfalvai térség központi orvosi 
ügyeletének vállalkozói formában történő ellátására. Ő nem javasolja az árajánlat 
elfogadását, mivel a 2006. évi egészségügyi-ügyeleti ellátás 19.177 ezer Ft-ból működött. 
 
Kary József alpolgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalvai térség központi orvosi 
ügyeletének vállalkozói formában történő ellátásáról szóló árajánlatról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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77/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalvai térség központi orvosi ügyeletének vállalkozói formában történő 
ellátásáról szóló árajánlatot elutasítja. 

 
        Határidő: 2007. június 30. 
        Felelős: polgármester 
 
X. Napirend 
A II. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi tevékenység ellátásának megtárgyalása  
 
Kary József alpolgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a II. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi 
tevékenység ellátásáról szóló határozati javaslatot és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a II. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi tevékenység ellátásáról 
szóló határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
Kary József alpolgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a II. sz. felnőtt háziorvosi körzet 
háziorvosi tevékenység ellátásáról szóló határozati javaslatról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

78/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Bélapátfalva Város II. sz. felnőtt háziorvosi körzete – telephely: 3346 Bélapátfalva, 
József A. u. 19. sz., ágazati azonosító kód: 100090058 – 2007. május 22. napjától 
tartósan betöltetlen, mivel Dr. Valkó Gyöngyi háziorvos, a VEGA FKV 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. képviselője a 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19. 
szám alatti, önkormányzati tulajdonú rendelőben működő, területi ellátási 
kötelezettséggel bíró felnőtt praxishoz tartozó működtetési jogáról lemondott. 

 
Az önkormányzat gondoskodik a helyettesítésről és az állás betöltéséről. 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete - Bélapátfalva Város II. 
számú felnőtt háziorvosi körzetében - Háziorvosi tevékenység vállalkozási 
formában történő ellátására szerződést készít elő a háziorvosi tevékenységet 
2007. február 01. napjától helyettesítéssel ellátó, Dr. Stumpf György háziorvossal. 
 
 

Határidő: 2007. június 25. 
Felelős: polgármester 
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XI. Napirend 
Egyéb ügyek indítványok  
 
 

Az ülést Ferencz Péter polgármester vezeti.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Benzol 90 Kft. kérelmét és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Benzol 90 Kft. kérelmét és javasolja a képviselő-testület tagjainak, 
hogy a Bélapátfalva 535/3 hrsz-ú területből 1575 m2-t 50 Ft/m2 áron értékesítse az 
önkormányzat.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Benzol 90 Kft. kérelméről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 
 

79/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalva 535/3 hrsz-ú területből 1575 m2-t 50 Ft/m2 áron értékesíti a Benzol 90 
Kft. részére.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére.  

        Határidő: 2007. július 31. 
        Felelős: polgármester 
 
  
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság tárgyalta az AGRIA HUMÁN Kft. bérleti szerződés 
felmondását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az AGRIA HUMÁN Kft. bérleti szerződés felmondását és javasolja a 
képviselő-testület tagjainak annak tudomásul vételét.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az AGRIA HUMÁN Kft. bérleti 
szerződés felmondásáról a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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80/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Az AGRIA HUMÁN KFT a Bélapátfalva, IV. Béla út 3. sz. alatti ingatlanra 2002. 10. 
01-től megkötött bérleti szerződést 2007. június 30-i hatállyal felmondja, melyet 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vesz. 
 

        Határidő: 2007. június 30. 
        Felelős: GAMESZ vezető 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a HARTFER Kft. bérbeadási kérelmét és 
kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a HARTFER Kft. bérbeadási kérelmét és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület tagjainak.  
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető:  
Ismerteti a HARTFER Kft. bérbeadási kérelmét.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a HARTFER Kft. bérbeadási 
kérelméről a határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

81/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a HARTFER 
KFT Eger, Faiskola út 5. képviseli: Ferencz József részére varró üzem (jelenleg is 
működő üzem folytatása) működtetése céljából a Bélapátfalva, IV. Béla út 3. sz. 
alatti épületből 220 m2 területet  (pince részt) 2007. július 1-től. 
A bérbe adott épületrész bérleti díja 2007. évre 220 m2 x 100.-Ft/m2/hó összesen: 
22. 000.-Ft/hó. 

  Határidő: 2007. július 1. 
  Felelős: GAMESZ vezető 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta Kovács Gyuláné és Kovács Olivér 
területbérleti kérelmét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta Kovács Gyuláné és Kovács Olivér területbérleti kérelmét és a 
határozati javaslat alapján nem javasolja a bérbeadást.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Kovács Gyuláné és Kovács Olivér 
területbérleti kérelméről a határozati javaslat alapján. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

82/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kovács 
Gyuláné és Kovács Olivér vidámparki vállalkozók 2007. augusztus hónapban a 
búcsú idejére a vásártér területének bérleti kérelmét búcsúi mutatványosi 
tevékenység céljára és úgy döntött, hogy nem adja bérbe.  

 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: GAMESZ vezető 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a BÉGÉP 2000 Kft. kérelmét és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a BÉGÉP 2000 Kft. kérelmét és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak azzal a feltétellel, hogy a parkoltatást a vállalkozónak kell elvégeznie 
olyan formában, hogy a IV. Béla úton történő átmenő forgalmat ne akadályozza. További 
tárgyalást képez, hogy az állatvásár helyét lehetne-e a sportpálya salakos részének 
használatával megoldani, oly módon, hogy a helypénzből befolyó összeg a Bélapátfalvai 
Sport Közhasznú Egyesület bevételét növelhetné. 
 
Barta Péter képviselő:  
Támogatja a helyi vállalkozók eredményesebb működését.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a parkolás a kerékpárúton történjen. 
 
Kary József alpolgármester: 
Úgy gondolja, hogy búcsúba érkező látogatók parkolására megfelelő hely lenne az Ipari 
Park területe. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja az Ipari Park előtti parkoló további felfestését. 
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető: 
Tárgyalást folytatott Ferencz Dénessel a Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület 
elnökével a salakos pályán történő állatvásár megrendezéséről és elmondja, hogy az 
ÁNTSZ előírásában szereplő kordonok beszerzésére az Egyesületnek nincs fedezete. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjainak, hogy szavazzanak a BÉGÉP 2000 Kft. kérelméről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem és 3 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadata el:  
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83/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2007. 
augusztus hónapban a búcsúi szórakoztatást a bélapátfalvai vidámparkban rendezi 
meg. A búcsúi sátoros kirakodást a kerékpárút melletti szabad területre helyezi át a 
vásártér területéről. A BÉGÉP 2000 Kft. feladata, hogy a parkoltatást elvégezze a 
IV. Béla úton történő átmenő forgalom akadályoztatása nélkül.  

     
        Határidő: 2007. augusztus 12. 
        Felelős: GAMESZ vezető 
 
Frencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Rákóczi út 19. sz., 295 hrsz-
ú ingatlan értékesítésre történő meghirdetését és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Rákóczi út 19. sz., 295 hrsz-ú ingatlan értékesítésre 
történő meghirdetését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Rákóczi út 19. sz., 295 
hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

84/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
értékesítésre meghirdeti a Bélapátfalva, Rákóczi út 19. sz. 295 hrsz. alatti volt ipari 
ingatlanát. Irányár 5 m Ft. 

  Határidő: Folyamatos 
         Felelős: GAMESZ vezető            
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Gyár út 9. sz. alatti lakások 
értékesítését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Gyár út 9. sz. alatti lakások értékesítését és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Gyár út 9. sz. alatti 
lakások értékesítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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85/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre felajánlja a 
Bélapátfalva, Gyár út 9. sz. alatti 2 db 3 szoba komfort nélküli lakásokat Kormos 
Józsefné és Hegedűs Tibor bérlők részére 750-750 e Ft vételárért. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére. 

  Határidő: folyamatos 
  Felelős: GAMESZ vezető 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Bajcsy Zs. út 25. sz. alatt 
található ingatlan megvásárlását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva, Bajcsy Zs. út 25. sz. alatt található ingatlan 
megvásárlását és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Bajcsy Zs. út 25. sz. 
alatt található ingatlan megvásárlásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 2 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el:  
 

86/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
megvásárolja a Bélapátfalva 315 hrsz. alatt nyilvántartott Bélapátfalva, Bajcsy Zs. 
út 25. sz. alatt található ingatlant 1.500.000,- Ft vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére.   

    Határidő: 2007. július 15. 
   Felelős: polgármester  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta Horváth Tamás, a Körzeti Általános Iskola 
testnevelőjének kérelmét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-
testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta Horváth Tamás, a Körzeti Általános Iskola testnevelőjének kérelmét 
és javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy 20 ezer Ft összegű támogatásban 
részesítse az önkormányzat    
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 20 ezer Ft összegű támogatásról.  
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

87/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalvai Általános Iskolai Sportkör munkáját 20 ezer Ft összegben támogatja 
a 2007. évi költségvetési tartalékkeret terhére.  

 
         Határidő: 2007. július 31. 
        Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Eagle és Társai Bt. kérelmét és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta az Eagle és Társai Bt. kérelmét, mely szerint a Bélapátfalva 67/2 
hrsz-ú beépítetlen földterületet 1000 Ft/m2 áron javasolja értékesíteni.    
 
Vizy Pál képviselő. 
A kérelem mellé nincs térképszelvény csatolva így nem tudja, hogy melyik területről van 
szó és nem tud érdemben döntést hozni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, hogy ez a kérelem a következő testületi ülés napirendi pontja között újból 
szerepeljen térképszelvénnyel kiegészítve.  
 
Bikki Oszkár képviselő:  
A MÁV volt cementgyári megállónál padok kihelyezését javasolja.  
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető:  
A SOMAXO Kft. kérelmet nyújtott be a Bélapátfalva IV. Béla út 23. sz. előtti közterület 
használathoz akadálymentesítés céllal, határozatlan időre 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a SOMAXO Kft. kérelmét és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a SOMAXO Kft. kérelmét és elutasításra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

88/2007. (VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elutasította 
a SOMAXO Kft. kérelmét.  
 
       Határidő: 2007. június 30. 
       Felelős: GAMESZ vezető 
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Kary József alpolgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a korábban benyújtott helyi önkormányzatok 
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló pályázaton 
Bélapátfalva Város Önkormányzata a nyertesek között szerepel.  
Az elmúlt hétvégén a Zenés Nyári Est keretén belül Bélapátfalvára látogatott Tihanyi Tóth 
Csaba és felesége Bognár Rita, akik közel 400 embert szórakoztattak.  
Dr Hiller István Oktatási és Kulturális miniszter járt a településen, akihez kérelem lett 
eljuttatva az országos tanévnyitó Bélapátfalván történő megrendezéséhez.  
 
Barta Péter képviselő: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a vállalati technológia fejlesztésről szóló pályázati 
lehetőséget, melyben a bélapátfalvai mikró vállalkozások nem vehetnek részt. Úgy 
gondolja, hogy ezen a területen az önkormányzatnak lobby tevékenységet kellene 
folytatnia, hiszen a bélapátfalvai vállalkozások a hátrányos helyzetűek közé sorolható.    
Sürgeti a tónál lévő gát kitakarítását, mivel tudomása szerint 10-15 ezer Ft-ba kerülne a 
munka elvégzése. Az utóbbi időben tömeges halpusztulást lehetett tapasztalni, ezért 
javasolja a tavi víz bevizsgálását.      
  
Ferencz Péter polgármester:  
Megteszi a szükséges intézkedéseket a gát kitakarítására, illetve a halpusztulás 
megakadályozása ellen.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                             Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                               polgármester 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
   
  
 
  
 


