
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Bélapátfalva Városban a 2008. május 19-én megtartott közmeghallgatáson. 
 
Jelen vannak:  Ferencz Péter polgármester 
 Kary József alpolgármester 

Balogh Sándor, Barta Gábor, Barta Péter, Bikki Oszkár,  
Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János és  
Vizy Pál képviselő-testületi tagok.  
 

Nem jelent meg:  Boros Mária, Kovácsné Kakuk Mária és  
 Schillinger Györgyné képviselő-testületi tagok. 
   
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                    Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető  
 
Település lakói közül: 42 fő  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 9 fő jelen van, továbbá a település lakói közül 
42 fő. Megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, melynek napirendi 
pontja: 
 

1. A lakosság részéről felmerült közérdekű kérdések és javaslatok  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a 2007. évi költségvetés főbb számait, a bevételek és kiadások alakulását. 
Elmondja, hogy Bélapátfalva az előző évben 863.860 ezer Ft-ból gazdálkodott. 
Felsorolja a 2007. évi beruházásokat és a ráfordított összegeket: 
 - Körzeti Általános Iskola bővítése          129.321 ezer Ft 
 - Egészségügyi Központ kialakítása  83.269 ezer Ft   
 - Irodaház tervpályázat     1.844 ezer Ft  
 - Eszközbeszerzés   46 ezer Ft 
 - Önkéntes Tűzoltóság hiradópult  2.374 ezer Ft 
 - Ingatlanvásárlás   2.706 ezer Ft 
 - Városfejlesztési koncepció 600 ezer Ft 
 - Régi egészségügyi központ átalakítási terv   300 ezer Ft 
 - Gesztenyés Közösségi és Szolgáltató Ház felújítása  12.648 ezer Ft 
 - Szennyvíztelep szivattyú felújítása      1.941 ezer Ft 
 - Hársas út vízelvezetés 28 ezer Ft 
 - Otthonteremtő támogatás lakosságnak   2.138 ezer Ft 
 - Katolikus Egyház (Gilitka kápolna)     250 ezer Ft 
 - Gyár úti lakásért fizetett térítés  522 ezer Ft 
 - Közműfejlesztési támogatás lakosságnak   14 ezer Ft  
 - Óvodai gyermek öltöző szekrények cseréje     390 ezer Ft 
 - Óvodai riasztó beszerelés 168 ezer Ft 
 - Óvodai gyermek mosdó felújítása  1.638 ezer Ft 
 
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a képviselő-testület a 2008. április 28-i ülésén 
elfogadta az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány 
elszámolásáról szóló rendeletet. 
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Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani Az ÉMOP-2007-3.1.2. Funkcióbővítő 
településrehabilitáció felhívására, amivel a településközpontja újulna meg több 
ütemben a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár épületétől a vasúti átjáróig.  
Elmondja, hogy az alábbi pályázatok benyújtását is tervezi Bélapátfalva Város 
Önkormányzata: 

- Petőfi út felújítása  
- A fogorvosi rendelő emeletén lévő szolgálati lakás átalakítása kistérségi 

irodává 
- Ravatalozó felújítása  
- Bölcsőde kialakítása  
- Egészségház II. ütemének megvalósítása, emeleti rendelők kialakítása  

 

Kristóf László helyi lakos: 
Elmondja, hogy ő a Gyár úton lakik, és úgy gondolja, hogy az önkormányzat a vasúti 
átjárón túli lakosokat semmibe veszi. Korábban már írásban megkereste az 
önkormányzatot azzal a problémával, hogy a Gyár út állaga rossz, keskeny, 
esőzéskor járhatatlan és felújításra szorul. Tudomása szerint a Gyár út nem szerepel 
a térképen, mint út ezért nem lehet pályázni annak felújítására. 
Kérdezi, hogy a IV. Béla úti nyárfák kivágása folytatódik-e, ugyanis azok gyökerei 
tönkre fogják tenni az utat.   
Kéri egy gyalogos átkelőhely felfestését a biztonságos áthaladás érdekében.  
A IV. Béla úton lévő járdaszakasz (vasúti átkelőhelytől - A-Z-ig Top-Ker. Kft. üzletéig) 
állapotát sérelmezi és kéri annak mielőbbi felújítását. 
A Vadász söröző működése zavarja a környéken lakók nyugalmát, és úgy gondolja, 
hogy emiatt gyakori a fiatalok éjszakai randalírozása is. 
 

Aros Tibor helyi lakos: 
Ő is a Gyár úton lakik és elmondja, hogy az esőzések miatt az épület alá befolyt 
csapadék a tömbház állagát tönkre fogja tenni.   
Javasolja a lakóövezet sebességkorlátozó táblával történő ellátását.  
Tudomására jutott, hogy a volt mészüzem területén munkagépek földmunkát 
végeztek és ennek következtében szennyező anyagra bukkantak. Kérdezi, hogy az 
esetről lehet-e több információt megtudni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Gyár út a cementgyár működése idejében készült, ami egy lebetonozott és 
kiszélesített sétány és nincs helyrajzi száma. Ígéretet tesz a Gyár út útként történő 
bejegyzési eljárásának lefolytatására, hogy az önkormányzat pályázatot tudjon 
benyújtani annak felújítására és a csapadékvíz elvezetésére. Az eljárás 
lefolytatásáról értesítést fog küldeni a Gyár úti lakosoknak.  
A IV. Béla úti nyárfák kivágása egy folyamat, de először a veszélyes egyedeket 
kellett kivágni. 2008. évben még 5 fa kivágására kerül sor.  
Gyalogos átkelőhely létesítése engedélyköteles, ami 1 millió Ft-ba kerül. Korábban 
már az önkormányzat megkereste ez ügyben a szakhatóságokat és a IV. Béla út e 
szakaszán csak a Bélkő Étterem és az Egészségház közötti területen lehet gyalogos 
átkelőhelyet kialakítani, amivel együtt a IV. Béla úti járdaszakasz felújítására is sor 
kerül.  
A randalírozó fiatalok által okozott károkért a Vadász söröző vállalkozója felelős és 
javasolja, hogy az esetleges kártérítési igényeket neki kellene benyújtani.   
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A sebességkorlátozó táblák kihelyezésével kapcsolatban az önkormányzat megteszi 
a szükséges intézkedéseket, de ez valószínűleg nem fogja a gépjárművezetőket 
megakadályozni a gyorshajtásban. 
A volt mészüzem területén földmunkálatok során kátrány, pakura és 
kőolajszármazékokat találtak, ennek következtében Bélapátfalva Város 
Önkormányzata ismeretlen tettes ellen feljelentést tett környezetszennyezés vétsége 
miatt.   
 

Ferencz Lajosné helyi lakos: 
Ő a Szabadság úti lakótelepen lakik és a sok kutya és macska a lépcsőházba 
piszkolnak. Kérdezi, hogy az önkormányzatnak van-e állattartásról szóló rendelete? 
  
Ferencz Péter polgármester: 
Az önkormányzatnál írásban kell jelezni az állattartással kapcsolatos problémákat és 
ha ezek az önkormányzati rendelet szabályaiba ütköznek, akkor szabálysértési 
eljárás lefolytatását kezdeményezi a jegyző.   
 
Baglyas Imre helyi lakos:  
Javasolja Bélapátfalván egy autonómház megépítését és sérelmezi, hogy 2003-ban 
az akkori építési hatóság nem engedélyezte neki a napkollektor megépítését. 
Kéri, hogy Bélapátfalván szolgáltatás arányosan történjen a szemétszállítás.  
Javasolja az önkormányzat a rendszeres szociális segély kifizetését közmunkához 
kösse, oly módon, hogy a rendszeres szociális segélyezettek ha nem vállalnak 
közhasznú munkavégzést Bélapátfalván akkor szüntesse meg az önkormányzat a 
segély összegének folyósítását.  
Kérdezi, hogy miért csak a település központjának közterületein végeznek 
városgondozási feladatokat a GAMESZ dolgozói? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A szemétszállítást végző szolgáltató cég nem alkalmazza a súlyarányos 
szemétszállítási módszert, de biztosítja a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. 
A rendszeres szociális segély kifizetése most is és korábban is a 
közmunkavégzéshez kötődik. 
A városgondozási feladatok végzése a település egész területén működik még a 
Gyári tó és környékén is.  
 
Frits Béláné helyi lakos: 
Elmondja, hogy tetszik neki a településen elhelyezett fából készült virágtartók. Jónak 
tartja, hogy az Általános Iskola épületének felújítása és korszerűsítése megtörtént. 
Javasolja a tó felé vezető út gépjármű forgalmának csökkentését, valamint a 
Táncsics utca célforgalommal történő behajtási korlátozását.  
Kérdezi, hogy a 2007. októberi olajszennyezés felelősét megtalálta már a rendőrség.  
  

Ferencz Péter polgármester: 
Lehetőség van a Táncsics utcába a „behajtás csak célforgalom esetén” tábla 
kihelyezésére. 
A környezetszennyezés vétsége miatti eljárás még nem zárult le.  
 

Kormos Géza helyi lakos: 
Kérdezi, hogy a házak előtti füves területek rendben tartására lehet –e a GAMESZ 
dolgozóitól segítséget kérni, illetve az Arany János utca árokrendezése és 
vízelvezetése mikor valósul meg amire már korábban ígéretet kaptak az utca lakosai.    
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Ferencz Péter polgármester: 
Az Arany János utca vízelvezetésének kiépítése akkor készülhet el 2008. évben, ha 
valamelyik pályázat pénzügyi kereteiből meg lehet valósítani.  
 
Asztalos Dezsőné Heves Megyei Közgyűlés tagja: 
Elmondja, hogy a 2007. évi közmeghallgatáson is részt vett és kérdezi, hogy az 
akkor felmerült problémákat a képviselő testület megtárgyalta? 
Tudomása szerint Bélapátfalván 12.500 Ft kommunális adót és 4.050 Ft  
szemétszállítási díjat szed be az önkormányzat a lakosságtól. Javasolja a 
szolgáltatásarányos szemétszállítási díj bevezetését. 
Kérdezi, hogy 2008. évben megvalósul a mentőállomás kialakítása?  
Kérdezi, hogy a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár meghirdetett igazgatói 
állására érkeztek-e pályázatok? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvár igazgatói állására beérkeztek a 
pályázatok, ami a 2008. május 26-i képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra. 
Ebben az évben az Egészségház első emeletének a kialakítására szeretne az 
önkormányzat pályázatot benyújtani és csak a következő évben kerülhet sor a 
Mentőállomás megvalósítására. 
A szemétszállítást végző szolgáltató közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra. 
Az ÉHG Zrt. sajókazai lerakója az uniós előírásoknak megfelelő, de a súlyarányos 
szállítást nem vállalják.  
A 2007. évi közmeghallgatáson felmerült problémák egyenként kerültek megoldásra, 
hiszen úgy gondolja, hogy ez nem a képviselő-testület kompetenciája.   
 
Asztalos Dezsőné Heves Megyei Közgyűlés tagja: 
Kérdezi, hogy a 2007. évben felmerült fiatalok közösségi tereinek megvalósítása 
illetve szórakozási helyek létesítése megtörtént-e? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Igen, megnyílt egy vendéglátóhely a fiatalok igényeinek kielégítésére, de ebből akadt 
problémája, mind az önkormányzatnak, mind pedig a lakosságnak is.  
 
Hegyi Antal helyi lakos:  
Kérdezi, hogy milyen intézkedések történtek a Május 1 út végi közvilágítási hálózat 
kiépítése ügyében? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az említett terület a MÁV Rt. tulajdona és a földhivatali bejegyzés szerint nem útként 
szerepel, hanem szántóföldként. Az ÉMÁSZ csak akkor tudja elhelyezni a 
közvilágítás oszlopait, ha a MÁV Rt-nek bérleti díjat fizet a terület használatáért.  
Megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Fehér Lászlóné  Ferencz Péter  
 Címzetes főjegyző Polgármester 


