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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

szeptember 24-én 14.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti 
Művelődési Ház tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 

1. Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete TIOP 
3.4.1 A-11/1 „bentlakásos intézmények kiváltása” című pályázat 
megvalósítása 

2. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

142/2013.(IX.24.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzatnak az önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtása 

2013. szeptember 30. 

 
 
Bélapátfalva, 2013. szeptember 24. 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné  
 polgármester  címzetes főjegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

szeptember 24-én 14.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti 
Művelődési Ház tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester 
 Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány Béla, Vizy Pál testületi tagok 
 
Nem jelentek meg: Kary József alpolgármester 
 Csűrös Zoltán testületi tag 
 
Hivatalból jelen vannak: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
 Kovács Anett jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott: Horváth László Országgyűlési Képviselő 
 Heves Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, és Horváth László Országgyűlési Képviselő, 
Heves Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját. 
Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők 
száma 5, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete TIOP 
3.4.1 A-11/1 „bentlakásos intézmények kiváltása” című pályázat 
megvalósítása 

2. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 
igen szavazattal elfogadta. 
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I.Napirend 
Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete TIOP 3.4.1 
A-11/1 „bentlakásos intézmények kiváltása” című pályázat megvalósítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Múlt vasárnap Horváth László Országgyűlési Képviselő, Kormánymegbízott tartott 
egy sajtótájékoztatót ezzel a témával kapcsolatban. Szeretné, hogy megismerjék ezt 
a Képviselő-testületi tagok, és a bélapátfalvai lakosok. Megkéri, hogy ismertesse a 
vasárnap elhangzottakat, és a pályázatot. 
 
Horváth László Országgyűlési Képviselő, Kormánymegbízott: 
Köszöni, hogy ilyen gyorsan sikerült rendkívüli ülést tartaniuk. Országos botránnyá 
alakult a pályázat, ami 2012. januárjában lett meghirdetve, megvalósítási tanulmánya 
2012. júniusában, a beadása 2012. novemberében történt meg, és 2013. március 
17-én lett nyertesnek hirdetve, a projekt vége 2015. tavasza, és a helyben 
munkahelyet teremtő beruházás értéke 650 millió Ft. Országos szintű munka 
kampány indult be, de már Európai Parlamenti képviselők keresik meg. A botránynak 
az alapja a Szilvásváradi Közmeghallgatás, és az azt követő Képviselő-testületi ülés. 
„Bélapátfalvának is sikerült elérnie, hogy ne legyen lakóotthona a fogyatékkal 
élőknek”, erre hivatkozva Szilvásváradon, Nagyvisnyón, és Bükkszentmártonban 
ellenző aláírásgyűjtések indultak. A botrány már a kistérségnek is árt. Bélapátfalva 
egy szavazás keretében úgy döntött, hogy ne legyen Bélapátfalván lakóotthon 
céljára megvásárolt ingatlan, ezek után Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Mónosbél, 
Bükkszentmárton települések is bevonásra kerültek. 15 ingatlan megvásárlása került 
be a pályázatba 12 fős, és 6 fős lakóotthonok kialakítására. A kitagolásban 150 fő 
fogyatékkal élő részesülne. 180 fő időskorú van ma, és 150 fogyatékkal élő ellátása 
történne a lakóotthonokban. A szakmai ellátás 0-24 óráig van diszpécser szolgálattal, 
térfigyelő kamera-, és távfelügyeleti rendszerrel. Az érintett 5 településen 348 ember 
részesül fogyatékos ellátásban az intézményen kívül, 160 megváltozott 
munkaképességű ember munkára vár. 15-20 fővel tudja bővíteni az intézményben 
dolgozók körét. Az intézetben többször találkozott fogyatékosokkal, nem 
közveszélyesek, ez a félelem nem megalapozott, és az sem, hogy ne tudnák 
magukat ellátni. Európai Uniós forrás, Európai Uniós elvárás, és Európai Uniós 
kritériumok szerint jött létre a pályázat. Lebonyolítása után a fogyatékosok dolgozni 
tudnak Bélapátfalván az anyaintézetben, a keresetükkel hozzájárulnak a 
lakóingatlanok működtetéséhez. Kéri a Képviselő-testületet, a határozatát erősítse 
meg, miszerint önkormányzati területen kerülhessen sor újépítésű lakóingatlan 
létrehozására, így a kialakult káros szituációt le tudják zárni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ha megfelelő tájékoztatást kaptak volna az emberek, akkor másképp definiálják azt a 
fogalmat, hogy megalapozott vagy megalapozatlan félelem. A Bélapátfalva Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a legtisztességesebb módon járt el ebben az 
ügyben, hiszen egy titkos szavazással lebonyolított véleménynyilvánítást tartott, 
amire azt mondták, hogy a Képviselő-testület egyesülni tud a többségi véleménnyel. 
Ez a demokrácia egyik alappillére. Ne mutogassanak Bélapátfalvára a szomszéd 
települések, hiszen Bélapátfalván pillanatnyilag is van ilyen intézmény 180 fő időssel, 
és 150 fő fogyatékossal. Jó együttműködéssel tudtak dolgozni az intézménnyel. 
Bélapátfalva még a botrány előtt elsőnek ajánlott fel kedvezményes megvásárlásra 
ingatlant. Úgy kell módosítaniuk a határozatukat, hogy 12 fős intézményre 
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vonatkozzon. Ha nem erősítik meg a határozatot, akkor is érvényben van. A 
pályázatot nem lehet elengedni a térségből a munkahelyteremtés miatt. 
 
Horváth László Országgyűlési Képviselő, Kormánymegbízott: 
Vannak a pályázatban feltételek, amelyeket a lakóotthon kiválasztásánál figyelembe 
kell venni. A fogyatékkal élők munkahelyi környezete elkülönített legyen a 
lakhatástól, a település belterületén, jól megközelíthető helyen helyezkedjen el. Az 
érintett település rész, utca lakosságának 10%-át teheti ki, és közvetlenül 
szomszédosak nem lehetnek, tömegközlekedésnek 1 km-en belül kell lennie. 12 fő, 
vagy 6 fő elhelyezésére alkalmas, energiatakarékos, akadálymentes, és informatikai 
rendszerrel kell ellátni, napkollektorokkal kell felszerelni. Ez 50-70 millió Ft lesz a 
vételárral együtt. A 12 fős lakóingatlanon kívül még egy 6 főset jó lenne kialakítani 
Bélapátfalván. A területnek az adás-vételét szakemberrel kell megbeszélniük, hogy 
hogyan történjen meg. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ezt a telket meg kell osztani, mert egy helyrajzi számon van az egész telek, erről szól 
a 102/2012. (VIII.24.) sz. Képviselő-testületi határozat. Azért nem hajtották még 
végre, mert a leveleikre érdemi válasz nem érkezett. Ha megkapják, meg fogják 
osztani, és akkor meg lesz a lehetőség a kedvezményes vásárlásra. 
 
Barta Péter Képviselő-testületi tag: 
A határozat is úgy szól, hogy a területből a megvalósításhoz szükséges részt ajánlja 
fel a Képviselő-testület, amely a kritériumoknak megfelel. Megerősíti, amit a 
polgármester mondott. A véleménynyilvánításnak vannak módjai, Bélapátfalván 
kulturáltan valósult meg. A fogyatékkal élők magukat nem tudják képviselni, de 
ellátogattak az Andornaktályai intézménybe. Beszéltek a szomszédokkal is, 
megnyugtatták őket, egyáltalán nem veszélyeztetik Bélapátfalva mindennapi életét.  
 
Csuhány Béla Képviselő-testület tag: 
A Képviselő-testületnek a lakosság irányába közzé kell tenni, hogy a 25 fős 
lakóingatlan megépítéséhez a felajánlás, és a közvélemény kutatási szavazás 
megtörtént, melyet a Kormányhivatal, valamint a település vezetősége tiszteletben 
tart. Ennek az új fejleménynek a tükrében kezelni kell, hogy ezt az ellentmondást fel 
tudják oldani. A 12 fős lakóingatlan önkormányzati területen lenne elhelyezve. A 
plusz 6 fő elhelyezése hol lesz biztosítva? Jó lenne, ha az önkormányzat biztosítani 
tudná. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Nem kerültek önmagukkal ellentmondásba, kitartanak a határozat mellett. Módosítani 
kell akkor, ha beérkezik a kérelem a 12 fő elhelyezésére. A szavazás kérdését nem 
érinti ez a változtatás, mert arról szól, hogy „ Támogatja e Ön, hogy a Bélapátfalvi 
Idősek és Fogyatékosak Otthona és Módszertani Intézet a fogyatékkal élő ápoltjai 
közül több, mint 100 fő 10 Bélapátfalvai családi házból átalakított ingatlanba kerüljön 
elhelyezésre?” Összeült az aláírásgyűjtőkkel, kérdezte, hogy van e kifogás az ellen, 
ha önkormányzati telken kerül megvalósításra. Egyetértés volt, hogy a volt 
mészüzem alkalmas erre. 
 
Csuhány Béla Képviselő-testületi tag: 
Elfogadja, mert a pontos kérdésre már nem emlékezett. 
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Horváth László Országgyűlési Képviselő, Kormánymegbízott: 
A pályázat benyújtója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei 
Főigazgatósága. Az összes szociális intézmény az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához tartozik. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
További kérdés, észrevétel, tapasztalat? Nem kell a határozatot megerősíteni, és 
szavazni sem kell. Annyi a feladatuk, ha megérkezik a kérelem, meg kell osztani a 
telket. Érkezni fog egy 6 fős ingatlanról is kérelem, és az is önkormányzati területen 
kerül elhelyezésre. Az eladást először a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalja, 
majd a Képviselő-testület. Köszöni a tájékoztatást. 
 
II.Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Csuhány Béla Képviselő-testület tag: 
A tavasz folyamán bejelentésre került, hogy Bélapátfalván az Ipari Park területén 
komoly beruházások valósulnak meg, ezek hol tartanak? 
 
Horváth László Országgyűlési Képviselő, Kormánymegbízott: 
A mészüzem területén új igény jelent meg, ez a beruházásnak egy újabb eleme, mert 
a 2 üzem egymás mellett nem lehet. Időcsúszást jelentett, hogy a bank számára 
társfinanszírozást kellett biztosítani, múlt héten megoldódott. Továbbra is meg van a 
szándék, rendelkezésre áll a külföldi forrás. Reméli, rövid időn belül a banki forrás is 
rendelkezésre áll majd. Ha ezek megvannak, indulhat a tervezés, engedélyezés. 
Van a Munkaügyi Központ és az Országos Foglalkoztatási Alap által támogatott 
munkahelyteremtés Bélapátfalván, ami 102 főnek jelent munkát. Novemberre kész 
kell lennie a pályázónak, februárban működni fog ez a telep is. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Indulni kívánnak az önkormányzatok működőképességét szolgáló 2013. évi 
támogatáson. Gondolja, hogy elviekben fogja támogatni az önkormányzatnak az 
ilyen irányú törekvéseit. 
Kéri a Képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Város 
Önkormányzatnak az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

142/2013. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § 
(2) bekezdés j) pontja jb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján 
támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló önkormányzatok támogatására. 
 

 Határidő: 2013. szeptember 30. 
 Felelős: polgármester 
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Horváth László Országgyűlési Képviselő, Kormánymegbízott: 
Nem csak elviekben szokta támogatni, hanem gyakorlati pénzzel is. Jelezni szeretné, 
hogy az önkormányzatok adósság átvállalása, egyben azt is jelentette, hogy az ilyen 
önkormányzati támogatási finanszírozások jövőre meg fognak szűnni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Ferencz Péter Fehér Lászlóné 
 polgármester címzetes főjegyző 


