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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 

30–án 14.30 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Beszámoló az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség által végrehajtott 
feladatokról 

2. Házi gyermekorvosi pályázat megtárgyalása 
3. Személyes közreműködői szerződések megkötése 
4. Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet 
5. Népi ülnök jelölése 
6. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

45/2015. (III.30.) 
Beszámoló az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség által 
végrehajtott feladatokról 2015.04.15. 

46/2015. (III.30.) Házi gyermekorvosi pályázat elfogadása 2015.06.30. 

47/2015. (III.30.) 
HypnOS 2000 Orvosi Szolgáltató és Szervező Bt. Ortopédiai 
járóbeteg szakrendelés szerződés módosítása 2015.04.15. 

48/2015. (III.30.) 
SZINEMED Egészségügyi Bt. Neurológiai járóbeteg szakrendelés 
szerződés módosítása 2015.04.15. 

49/2015. (III.30.) 
Gyn-info Bt. Nőgyógyászati járóbeteg szakrendelés szerződés 
módosítása 2015.04.15. 

50/2015. (III.30.) 
RHEUMA AGRIENSIS Orvosi és Szervező Bt. Reumatológiai 
járóbeteg szakrendelés szerződés módosítása 2015.04.15. 

51/2015. (III.30.) 2015. évi közbeszerzési terv  2015.03.31. 

 
 

 
Bélapátfalva, 2015. március 30. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 
 

 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

8/2015. (III.31.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 

30–án 14.30 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
 
Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 

    Barta Péter, Csuhány Béla, Sas Béla és Vizy Pál önkormányzati 
képviselők. 

 
Nem jelent meg: Kary József alpolgármester 
                             Csűrös Zoltán önkormányzati képviselő. 
 
Meghívottak: Vincze-Pap Kálmán tű. főhadnagy Egri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 
                             Papp Zsolt tű. százados tűzoltósági felügyelő Egri 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
   Dr. Fehér András gyermekorvos 
 
       

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 5 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő, a testület 
határozatképes és az ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 

 
 

Napirend 
 

 
1. Beszámoló az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség által végrehajtott 

feladatokról 
2. Házi gyermekorvosi pályázat megtárgyalása 
3. Személyes közreműködői szerződések megkötése 
4. Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet 
5. Népi ülnök jelölése 
6. Egyéb ügyek, indítványok  

 

 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 4 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Beszámoló az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség által végrehajtott 
feladatokról 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot, és átadja a szót Papp Zsolt 
tű. százados tűzoltósági felügyelő úrnak, tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait. 
 
Papp Zsolt Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség tű. százados tűzoltósági felügyelő: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Tájékoztatja a Képviselő-
testület tagjait, hogy az új katasztrófavédelmi törvény hatályba lépésével új 
szerkezetű katasztrófavédelmi rendszer alakult ki hazánkban. Az újjászervezett 
katasztrófavédelmi rendszer három szakterületre (iparbiztonság, polgári védelem, 
tűzvédelem) épül. A szakterületek nem elkülönülten, hanem egymást kiegészítve 
alkotnak egységes rendszert. 2012-től az integrált katasztrófavédelmi rendszer 
elindításától folyamatos változáson ment keresztül a tűzvédelmi szakterület. Új 
gépjárműfecskendők lettek rendszeresítve, kettő katasztrófavédelmi őrs került 
kialakításra, technikai eszközök, védőruhák lettek lecserélve. Bélapátfalvai 
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság elsődleges műveleti körzetébe tíz település 
tartozik. Foglalkoztatottak létszáma 8 fő, mely az elmúlt év folyamán állandóan 
változott. A településnek nemcsak önkormányzati tűzoltósága, hanem önkéntes 
egyesülete is van, akik nagymértékben, hozzájárulnak az Önkormányzati Tűzoltóság 
munkájához. Fiatalítás indult be a Tűzoltóságon ezt jó dolognak tartja. Az 
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság parancsnokának betegsége, nehéz feladat 
elé állította a mindennapos szolgálat kiadását, a tűzoltásvezetői vonalon. Közel fél 
éven át az egri tűzoltók látták el szabadnapjukon a szolgálatparancsnoki beosztást 
Bélapátfalván. Beiskolázások indulnak, nagy szükség van a támogatásokra. 
Szomszédos településekkel megállapodást kellene kötni támogatás folyósítására, a 
gördülékeny jövőbeni feladatok ellátására. Kérése az lenne Bélapátfalva Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez, aki régóta támogatja a Tűzoltó egyesületet, 
továbbra is támogassa, hogy fennmaradjon.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő megérkezett az ülésre, a döntéshozatalban 
résztvevők száma 5 fő a Képviselő-testület továbbra is határozatképes.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Érdeklődik, a beszámolóban olvasta, hogy a Polgári védelemnél és a 
Vízkárelhárításnál vannak hiányosságok. 
 
Papp Zsolt Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség tű. százados tűzoltósági felügyelő: 
Bélapátfalva a település komplex katasztrófavédelmi elemzése és a kockázatbecslési 
eljárás eredményeként a III. Katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. 
Elkészült a veszély-elhárítási terv, mely megfelel a jogszabályban előírt tartalmi és 
formai követelményeknek. A terv pontosítása a jogszabályban előírt időközönként 
szükséges. Ez idáig nem készült el a kötelező mellékletét képező vízkár-elhárítási 
terv, mely készítésének szükségességére ezúton is felhívja a figyelmet. A 
Bélapátfalván megalakított köteles polgári védelmi szervezetek létszáma 25 fő, a 
település katasztrófavédelmi feladatainak támogatására megtörtént az eredményes 
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védekezés, 36 órán keresztül gyakoroltak be különböző feladatokat, ha a településen 
bármilyen katasztrófa következne be, fel legyenek készülve. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Úgy gondolja a környező települések, mint például Szilvásvárad nem fognak 
hozzájárulni az esetleges Egyesület működési támogatásához. Véleménye szerint a 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől kellene a döntéshozók felé javaslatot tenni ez 
ügyben. Műszaki fejlesztések történjenek meg. Érdeklődik, ha szükséges, jelenleg 
mik állnak előttünk? Utánpótlás nevelést jó dolognak tartja a váratlan helyzetekre. Jól 
állunk mi ezen területen? 
 
Papp Zsolt Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség tű. százados tűzoltósági felügyelő: 
Szilvásváradnak is támogatnia kellene ezt a Tűzoltóságot, hiszen régebben ők is 
fizettek. Vonulási szám nem nagy, 100 alatti. A fejlesztésekkel kapcsolatosan 2004-
ben indult a köztestületi tűzoltóság, fiatal társaság volt, megfelelő végzettséggel, 
parancsnoki munkát kellene erősíteni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
2013. decemberében bizonytalan volt, hogy 2014 januárjától működhet-e tovább az 
Önkormányzati Tűzoltóság. Tábornok úrral egyeztettünk, szűk határidőre vállaltuk a 
tanfolyamot és a létszám problémát megoldottuk. A mi finanszírozásunk 10 főre 
elegendő, egy újabb típusú autót szerettünk volna vásárolni a Tűzoltóság részére.  
 
Vincze-Pap Kálmán Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség tű. főhadnagy: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Sas Ádám jelezte, felvállalná az 
egyesülettel kapcsolatos feladatokat, Barabás Rudolf elnök úr segítségével.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb kérdés, észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség által végrehajtott feladatokról 
szóló beszámolóról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

45/2015. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség által készített 
beszámolót az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség által végrehajtott 
feladatokról. 

                                                       Határidő: 2015. április 15.  
                                                   Felelős: Ferencz Péter 

                                                                                         polgármester 
 
 
 
 
 



6 

 

II. Napirend 
Házi gyermekorvosi pályázat megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy jelenleg a gyermekorvosi körzetet 
megbízási szerződéssel 2015. június 30-ig két gyermekorvos látja el.  Dr. Fehér 
András házi gyermekorvos Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé 
benyújtotta pályázatát. Átadja a szót Dr. Fehér András házi gyermekorvosnak, 
tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Dr. Fehér András házi gyermekorvos: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. 18 éve dolgozik házi 
gyermekorvosként. A pályázatát benyújtotta a Bélapátfalva-Mónosbél gyermekorvosi 
körzetre, melyet vállalkozói formában működtetne. Családjával, feleségével és két 
gyermekével régóta tervezték, hogy Heves megyébe költözzenek, szeretik ezt a 
vidéket. Fontosnak tartja, hogy munkájával kapcsolatosan naprakész legyen, és a 
kötelező feladatokon túl támogassa a szülőket, informálja a családokat előadások 
tartásával, valamint szeretné támogatni és motiválni a fiatalokat.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel, javaslat. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Érdeklődik, hogy esetleg gondolkodtak-e azon, hogy itt helyben telepedjenek le? 
  
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival, hogy a doktor úr és családja részére 
felajánlásra került a szolgálati lakás. 
 
Dr. Fehér András házi gyermekorvos: 
Köszöni a felajánlást, de nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel. A pályázatához 
kapcsolódó hiánypótlásokat most benyújtja. Tervei szerint 2015. július 1. határidővel 
tudja az állást betölteni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak Dr. Fehér András házi gyermekorvos Bélapátfalva-Mónosbél 
gyermekorvosi körzetébe vállalkozási formában történő megbízásáról 2015. július 1.-
től. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

46/2015. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a házi 
gyermekorvosi feladatok ellátására 2015. július 1. napjától határozatlan időre 
feladat-ellátási szerződést köt dr. Fehér András (szül.: Debrecen, 1964. 12. 28., 
lakóhely: 4032 Debrecen, Pilinszky János utca 20., anyja neve: Szegedi Jolán) 
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házi gyermekorvossal, aki tevékenységét az Ars Humana Egészségügyi 
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 4032 Debrecen, 
Pilinszky János utca 20.) keretében végzi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 
aláírására (1. melléklet). 
                 
                                                                                   Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: polgármester 
                                           
III. Napirend 
Személyes közreműködői szerződések megkötése 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, az Egri Markhot Ferenc Oktatókórház 
megkereste az Önkormányzatot, hogy az Egészségházban a járóbeteg 
szakrendelések vállalkozási formában történő ellátására kötött szerződéseket a 
közreműködőkre irányadó jogszabály változására figyelemmel módosítani 
szükséges. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak HypnOS 2000 Bt. Ortopédiai járóbeteg szakrendelés vállalkozási 
formában történő ellátásra kötött szerződés módosításáról az előterjesztés szerint.  

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
47/2015. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzata és a 
HypnOS 2000 Orvosi Szolgáltató és Szervező Betéti Társaság (3300 
Eger, Liszt F. u. 25/a., képviseli: Dr. Róth Péter), mint egészségügyi 
szolgáltató között Ortopédiai járóbeteg szakrendelés vállalkozási 
formában történő ellátására kötött szerződés módosítását. (2. melléklet) 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a 
szerződés aláírására.  
 
                                                                              Határidő: 2015. április 15. 

                                                                        Felelős: polgármester 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri szavazzanak SZINEMED Bt. Neurológiai járóbeteg szakrendelés vállalkozási 
formában történő ellátásra kötött szerződés módosításáról az előterjesztés szerint.  

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

48/2015. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzata és a 
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SZINEMED Egészségügyi Betéti Társaság (3300 Eger, Tizeshonvéd. u. 
12. II/12., képviseli: Dr. Weisz Zoltánné Dr. Szihalmi Ildikó Irma), mint 
egészségügyi szolgáltató között Neurológiai járóbeteg szakrendelés 
vállalkozási formában történő ellátására kötött szerződés módosítását. (3. 
melléklet) 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
                                                                              Határidő: 2015. április 15. 

                                                                        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri szavazzanak Gyn-info Bt. Nőgyógyászati járóbeteg szakrendelés vállalkozási 
formában történő ellátásra kötött szerződés módosításáról az előterjesztés szerint.  

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

49/2015. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzata és a Gyn-
info Betéti Társaság (3300 Eger, Servita. u. 1., képviseli: Dr. Vörös 
Zoltán), mint egészségügyi szolgáltató között Nőgyógyászati járóbeteg 
szakrendelés vállalkozási formában történő ellátására kötött szerződés 
módosítását. (4. melléklet) 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
                                                                              Határidő: 2015. április 15. 

                                                                        Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri szavazzanak RHEUMA AGRIENSIS Bt. Reumatológiai járóbeteg szakrendelés 
vállalkozási formában történő ellátásra kötött szerződés módosításáról az 
előterjesztés szerint.  

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

50/2015. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadta Bélapátfalva Város Önkormányzata és a 
RHEUMA AGRIENSIS Orvosi és Szervező Betéti Társaság (3300 Eger, 
Maklári u. 62. II/8., képviseli: Dr. Bereczki János), mint egészségügyi 
szolgáltató között Reumatológiai járóbeteg szakrendelés vállalkozási 
formában történő ellátására kötött szerződés módosítását. (5. melléklet) 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
                                                                              Határidő: 2015. április 15. 

                                                                       Felelős: polgármester 
 
IV. Napirend 
Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Átadja a szót Fehér 
Lászlóné címzetes főjegyző asszonynak tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a 
napirendi ponttal kapcsolatosan.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy új rendelet tervezet készült, mivel a 
felhatalmazást adó törvény változott. A rendelet az anyakönyvvezető hivatali 
helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény 
megtartásáért fizetendő díjtételeket tartalmazza, amik ugyanazok, mint korábban. Ha 
igény van rá, a hivatali épületben is megköthető az esemény, ezzel került 
kiegészítésre.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.31.) 
önkormányzati rendeletét, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól. (6. 
melléklet) 
 
V. Napirend 
Népi ülnök jelölése 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Átadja a szót Fehér 
Lászlóné címzetes főjegyző asszonynak tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a 
napirendi ponttal kapcsolatosan.  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bírósági ülnökök választásáról 
hirdetményt tettünk közzé, azonban a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
jelölés nem érkezett.  
 
 



10 

 

Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai nem jelöltek népi ülnököt.  
 
VI. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok  
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2015. 
évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Sajó-Bódva Önkormányzati Társulás elnökével az ünnepek utánra tervez egy 
egyeztető tárgyalást. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel, 
javaslat. Kéri szavazzanak a Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2015. évre 
vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervéről az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

51/2015. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, a Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó 
éves összesített közbeszerzési tervét. (7. melléklet) 

                                                             
                                                                          Határidő: 2015. március 31. 
                                                                           Felelős: polgármester 
 

Csuhány Béla képviselő: 
Elmondja, hogy az Akácfa út végén történt épület elbontása, törmelék elhordása 
kapcsán volt kinn a területen Sas Béla képviselő úrral. A későbbiekben, hogy ne 
okozzon problémát, az önkormányzatnak van-e lehetősége, újrahasznosítható 
építési törmeléknek kijelölni területet. Saját területen depózzunk a magunk javára. Ne 
teremtsünk precedenst, erre tenne javaslatot. Az agyagbánya felől jövő víz nem tud 
befolyni a patakba, figyeljünk erre is oda. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Fennáll a veszélye, hogy más is oda fogja hordani a szemetet, illegális hulladék 
került a modellező pálya szélére is, meg a vízmű felé vezető út szélére is. Zárt helyet 
kellene kialakítani.  
 
Sas Béla képviselő: 
Érdeklődik, hogy hulladéklerakással kapcsolatosan tudunk-e mit kezdeni a tó felé 
vezető út mellett, valamint az árok kitakarításának folytatásával. Víkendház 
tulajdonosok jelezték, hogy a magasfeszültség alatt otthagyták a nyesedéket és 
hiányzik egy aknatető. A József Attila úti lakótelep lakói jelezték, hogy van egy lakó, 
aki éjjel-nappal zavarja a szomszédokat. Van-e erre valami megoldás?  
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Ferencz Péter polgármester: 
A nyesedék eltakarítása a tó felé vezető úton 8 fő közcélú munkás feladata lesz. 
Tudomásunk van az aknatető eltűnéséről is, pótolva lesz. A József Attila úti 
problémát nálunk az Önkormányzatnál nem jelezték, de a jegyzőtől kérhetnek 
birtokvédelmet írásban. 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A benyújtott írásbeli kérelem alapján lehet elbírálni, hogy birtokvédelem, vagy 
csendháborítás. A társasház szervezeti és működési szabályzatában is kell, hogy 
szabályozva legyenek. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Jelezni szeretné, a Nyírfácska söröző és a Fodrászat közötti szakaszon a világítás 
kérdését, mivel nagyon sötét az a terület. Lehetőleg valami rongálás biztos lámpát 
kellene oda szerelni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Folyamatban van ennek a problémának a megoldása, a műszaki csoport már 
megkapta a feladatot és a tavasszal visszakerülnek a lámpatestek.  
 
Barta Péter képviselő: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Szikszó településen járt egyéb ügyből 
kifolyólag. Vizes Tibor úrral tárgyalt, aki a szikszói Ipari Park képviselője. A börtön 
pályázattal kapcsolatosan Vizes úr a minisztériumi kapcsolatain keresztül talán 
segíteni tudna az önkormányzatnak. A polgármester úr vegye fel a kapcsolatot Vizes 
úrral ez ügyben.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ígéretet tesz, hogy megnézi mik a lehetőségek, és a kapcsolatot felveszi. 
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 

 
 
 
 

     Kmf. 
   
                         Ferencz Péter                        Fehér Lászlóné 
      polgármester                         címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 


