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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26–
án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 N a p i r e n d  
1. Tájékoztató a Kormányablak megnyitásáról 2. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének 

elfogadása 
3. A polgármester beszámolója a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-

Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, 
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról 

4. A polgármester beszámolója a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti 
és Szociális Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról 

5. A polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökben hozott 
döntéseiről 

6. Helyi közutak forgalmi rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
megtárgyalása 

7. A Május 1. út valamint a 718 hrsz-ú út magyar államtól történő 
átvételének kezdeményezése 

8. A családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 
felülvizsgálata 

9. Rendezési terv módosítása 
10. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és 
a szociális alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

11.Tájékoztatás az iparűzési adóban adható mentességről, 
      kedvezményről 

  12. Önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás megtárgyalása 
13. PEVIK Nonprofit Kft.-ben üzletrész vásárlási lehetőség 
14. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 
122/2015 (X.26.) A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi 

munkatervének elfogadása 
folyamatos  

2016. december 31. 

123/2015 (X.26.) 
A polgármester beszámolója a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-
Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 

azonnal 

124/2015 (X.26.) 
A polgármester beszámolója a Bélapátfalva és Térsége 
Gyermekjóléti és Szociális Társulás tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról 

azonnal 

125/2015 (X.26.) A polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökben 
hozott döntéseiről azonnal 

126/2015 (X.26.) A Május 1. út valamint a 718 hrsz-ú út magyar államtól történő 
átvételének kezdeményezése folyamatos 

127/2015 (X.26.) A családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának felülvizsgálata 

folyamatos,  
2015. december 31. 
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Bélapátfalva, 2015. október 26. 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

128/2015 (X.26.) Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés azonnal 

129/2015 (X.26.) Bélapátfalva Város Településrendezési Eszközei módosítása 2015. december 31. 
130/2015 (X.26.) Bélapátfalva Város Településrendezési Eszközei módosításának 

tervezésével a Régió Kft. megbízása 2015. október 31. 
131/2015 (X.26.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítsa, úgy hogy a 

háziorvos vállalkozó számára 50%-os kedvezmény 2015. november 30. 
132/2015 (X.26.) ASP központhoz való csatlakozás 2015. október 31. 
133/2015 (X.26.) PEVIK Nonprofit Kft.-ben üzletrész vásárlás elutasítása 2015. december 31. 
134/2015 (X.26.) 

Gilly G. János részére a Bélkő Kft. az Ipari Park területén lévő 
1017/49, 1017/51, 1017/52 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű 
ingatlanok értékesítése 

2015. október 31. 

Rendelet száma Rendelet tárgya 
20/2015 (X.27.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 

helyi közutak forgalmi rendjéről 

21/2015 (X.27.) 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a szociális alapszolgáltatásokról szóló 
6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26–

án 16.00 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, Csűrös Zoltán, Sas Béla, Vizy Pál 
önkormányzati tagok. 

 
Meghívott:      Deli Liliána Heves Megyei Kormányhivatal Bélapátfalvai Járási 
                         Hivatala Járási hivatalvezető 

Kovács Ervinné Bélkő Kft. ügyvezető 
 Bognár Endre főépítész 
 Mikóné Kormos Erika építésügyi előadó 
                          Mikó Ákos műszaki előadó 
   
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző megbízásából 
    Dudásné dr. Géczi Erika aljegyző 

Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
  
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 7 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a testület 
határozatképes és az ülést megnyitja. Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására 
tesz javaslatot. 

 
Napirend 

 1. Tájékoztató a Kormányablak megnyitásáról 
2. A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének 

elfogadása 
3. A polgármester beszámolója a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-

Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, 
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról 

4. A polgármester beszámolója a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti 
és Szociális Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról 

5. A polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökben hozott 
döntéseiről 

6. Helyi közutak forgalmi rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
megtárgyalása 

7. A Május 1. út valamint a 718 hrsz-ú út magyar államtól történő 
átvételének kezdeményezése 

8. A családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 
felülvizsgálata 

9. Rendezési terv módosítása 
10. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és 
a szociális alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
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11. Tájékoztatás az iparűzési adóban adható mentességről, kedvezményről 
12. Önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás megtárgyalása 
13. PEVIK Nonprofit Kft.-ben üzletrész vásárlási lehetőség 
14. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Tájékoztató a Kormányablak megnyitásáról 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti Deli Liliána Járási hivatalvezető asszonyt, kéri, tájékoztassa a Képviselő-
testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Átadja a szót. 
 
Deli Liliána Járási hivatalvezető: 
Köszöni Bélapátfalva Város Önkormányzatának a segítséget, hogy rendelkezésre 
bocsátotta a volt egészségház épületét, ahol létre jöhet a Bélapátfalvai Járásban az új 
kormányablak. A későbbiekben az egész járási hivatal a város centrumába költözik. A 
kormány közigazgatási reformja alapján egységes arculatnak megfelelő 
kormányablakok jönnek létre, egyik legfontosabb és alapvető jellemzője, hogy integrált 
ügyintézésre – azaz egy helyen többféle államigazgatási ügyintézésre (egyablakos 
ügyintézés) - ad lehetőséget.  A kormányablakban több mint kétezer államigazgatási 
és hatósági ügyet tudunk majd egy helyen intézni, országosan több mint 300 
helyszínen lesz kormányablak. A fizikai kivitelezés mellett, nem csak az egységes 
megjelenés, hanem az ügyfélfogadás és ügyintézés színvonalának egységesítése is 
kiemelt jelentőségű volt. Ennek érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem külön 
szakirányú továbbképzést indított. A képzés mellett az ügyfélszolgálatok munkatársait 
segíti egy úgynevezett tudástár, ami egy olyan informatikai alapon működő adatbázis, 
amely az adott ügykörre vonatkozóan minden, az érdemi ügyintézéshez szükséges 
információt, jogszabályi hivatkozást tartalmaz. Az ügyfélfogadási rendünket a lakosság 
igényeihez igazítottuk, úgy hogy munkaidőn kívül is el tudják intézni a hivatalos 
ügyeiket.  
Ügyfélfogadási rend: 
Hétfő:          7.00 – 17.00 
Kedd:                ----- 
Szerda:       7.30 – 17.30 
Csütörtök: 12.30 – 18.00 
Péntek:       8.00 – 14.00 
4 munkaállomás lesz, ebből 1 akadálymentesített fotófülke. A beruházás egy TIOP/-
3.3.1/a-12/2-2013-0012 azonosítószámú / projekt támogatásával valósul meg, plusz hazai forrás kiegészítéssel. Az ingatlanon 130 m2 földszinti beltéri kivitelezési munkát 
végeznek, térburkolatot kap 109 m2, tereprendezés, gyepesítés: 119 m2-en valósul 
meg. A kormányablak építési beruházási munkálatainak teljes körű kivitelezése nettó 
44 M Ft + ÁFA-ból valósul meg. A kormányablak hivatalos megnyitója 2015. november 
12-én (csütörtök) lesz, ahová szeretettel meghívja a Képviselő-testület tagjait. Ha 
kérdés merül fel, szívesen válaszol. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e kérdés, észrevétel. Köszöni hivatalvezető 
asszonynak a tájékoztatást.  
 
II. Napirend 
A Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének 
elfogadása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság részletesen tárgyalta a 
napirendet. Kérdés merült fel a Savaria zenekarral kapcsolatosan, miért van rá 
szükség egy hónapban két alkalommal is.  A nagyterem rendbetételével 
kapcsolatosan megtárgyalásra került, hogy készüljön egy komplett tervezés. A 
tervezett keretösszeg, előirányzati keretösszegként legyen elfogadva. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság a kiegészítésekkel javasolja a napirendet elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy rendkívüli ülést tartott, hogy ezt a 
napirendi pontot ne itt az ülésen kelljen megtárgyalni. Kiértékelésre kerültek a 2015. 
évi programok, hogy ezek alapján kerüljenek elfogadásra a 2016. éviek. Karácsony 
környékére egy prospektust kell készíteni, a 2016 évi települési programokról. A 
bizottság az amatőr műkedvelők estjét javasolná újra megszervezni, mivel népszerű 
rendezvény volt, az amatőr helyi csoportok mutatták be a tanultakat. A bizottság 
fontosnak tartja nemcsak a Művelődési Ház felújítását, hanem a Könyvtár 
polcrendszerének korszerűsítését is. A Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság a 
kiegészítésekkel javasolja a napirendet elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Barta Péter képviselő: 
Kérdezi a programokra pályázati lehetőség nem volt? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tavalyi évben volt, idén még nincs kiírva pályázat, vélhetően lesz. Azért nincs külön 
testvérvárosi nap sem, mert erre forrást nem sikerült szerezni.  
 
Kary József alpolgármester: 
Mivel 2016-ról beszélünk, rendelkezésre áll a megyei önkormányzatnál kezelt forrás, mely kulturális projektek megvalósítására is szolgál, tartalommal fel kell tölteni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Összefoglalja a kiegészítéseket. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb 
észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 
2016. évi munkatervének elfogadásáról az előterjesztés és az elhangzott 
kiegészítések alapján. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

122/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi 
munkatervét azzal a kiegészítéssel, hogy: 

- a tervezett keretösszeg, előirányzati keretösszeg legyen, - tóparti napok rendezvény legyen kiegészítve fiataloknak, gyermekeknek szóló programokkal, - Művelődési Ház nagytermének felújítására komplett belső építészeti 
terv készüljön,  - Amatőr műkedvelők estje újra kerüljön megrendezésre, - a 2016. évi programfüzet ez év végéig készüljön el. (1. melléklet) 
                                                                           Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
III. Napirend 
A polgármester beszámolója a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló 
polgármesteri beszámolóról az előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
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123/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról készített beszámolót. 

                                                                          
                                                                           Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
IV. Napirend 
A polgármester beszámolója a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és 
Szociális Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás tevékenységéről, 
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló polgármesteri 
beszámolóról az előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

124/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a polgármester beszámolóját a Bélapátfalva és Térsége 
Gyermekjóléti és Szociális Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, 
a társulási cél megvalósulásáról készített beszámolót. 

                                                                         Határidő: azonnal 
                                                                                Felelős: polgármester 
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V. Napirend 
A polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak az 
átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről szóló polgármesteri beszámolóról az 
előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

125/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Bélapátfalva Város Polgármesterének átruházott hatáskörökben 
hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 

                                                                           Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

VI. Napirend 
Helyi közutak forgalmi rendjéről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet. 
Második alkalommal van előttünk, beépítésre kerültek a vélemények, javaslatok a rendelet tervezetbe. A bizottság a rendelet tervezetet egyhangúlag elfogadásra 
javasolja.  
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Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
helyi közutak forgalmi rendjéről szóló önkormányzati rendeletről az előterjesztés 
szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.27.) 
önkormányzati rendeletét a helyi közutak forgalmi rendjéről. (2. melléklet) 
 
 
VII. Napirend 
A Május 1. út valamint a 718 hrsz-ú út magyar államtól történő átvételének 
kezdeményezése 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet. 
Javaslatként felmerült, hogy a 718 hrsz-ú út kerüljön ki az átvételi listából. A javaslat 
elvetésre került, amennyiben pályázaton nem tudunk nyerni, rossz marad az út 
minősége.   
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet. 
Javaslatként felmerült, hogy a malomig legyen önkormányzati út, a hulladékudvar 
megközelítése miatt. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
Május 1. út, valamint a 718 hrsz-ú út magyar államtól történő átvételének 
kezdeményezéséről az előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 1 nem szavazattal az 
alábbi határozatot fogadta el: 
 

 
126/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a 25304 sz. Bélapátfalva állomáshoz vezető utat (3346 
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Bélapátfalva, Május 1 út, hrsz.: 629, 631/2), valamint a 25305 sz. Mikófalva 
állomáshoz vezető út belterületi szakaszát (3346 Bélapátfalva, hrsz.: 718) 
állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kívánja átvenni. 
A Képviselő-testület az ingatlanok tulajdonba vétele érdekében 
kezdeményezi a Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztályának Útügyi Osztályánál a jelenleg országos 
közút helyi közúttá történő átminősítését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert az 
átminősítéséhez és átvételéhez szükséges eljárások megindítására, az út 
átadás–átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, az 
ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére és hozzájárulások 
beszerzéséhez, az ingatlanok átvételéről a Közlekedési Koordinációs 
Központtal az „előzetes” és „végleges” megállapodás megkötésére. 
 
                                                                                     Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
 
VIII. Napirend 
A családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 
felülvizsgálata 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
2016. január 1-től hatályos jogszabály módosítás alapján a közös önkormányzati 
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül 
köteles család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A járásszékhely település 
lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti központot működtetni. A 
szolgálat feladata a lakóhely szintű minimumszolgáltatások általános segítő feladatok 
biztosítása. A központ feladata a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek 
védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a 
járást alkotó települések lakosai számára. A feladatok ellátásának módját az 
önkormányzatoknak 2015. október 31-ig felül kell vizsgálniuk. A határozati javaslat 
szerint intézményen belül, önálló intézményegységként javasoljuk létrehozni a 
családsegítő, és gyermekjóléti központot. A bizottság kiegészítés nélkül elfogadásra 
javasolja. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálatáról 
az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

127/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központban nyújtott 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátását, szervezetét 
összevonja Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ elnevezéssel. 
A Képviselő-testület 2016. január 1-jétől Bükkszentmárton és Mónosbél 
önkormányzatok képviselő-testületeivel szociális alapellátására társulást 
kíván létrehozni. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központot a létrejövő 
társulás fenntartásában megalakuló intézménybe integrálja, szakmailag és 
szervezetileg önálló, a szociális intézményen belül külön 
intézményegységként való működtetéssel, mint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.-
8.a pontja szerinti kötelező önkormányzati feladatot, a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (6) bekezdése, 
136. § (8)-(9) bekezdése, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (4) bekezdése, a 40/A. § 
és a 174. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerinti járási székhely 
településként eljárva. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
 
                                                      Határidő: folyamatos, 2015. december 31. 

                      Felelős: polgármester 
 

 
IX. Napirend 
Rendezési terv módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet, 
ennek keretén belül a Partnerségi tervet. Egyetért az előterjesztéssel. A bizottság 
egyhangúlag támogatja.  
 Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
partnerségi egyeztetés szabályairól az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

128/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bélapátfalva Város 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 94/2015.(VI.22.) határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 29.§-a alapján Bélapátfalva Város településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait a jelen 
határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal fogadja el. 

                                                          
                                                        Határidő: azonnal 

                                                              Felelős: polgármester 
 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri szavazzanak a Bélapátfalva Város hatályos Településrendezési Eszközei 
módosításáról az előterjesztés szerint. 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

129/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

1. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja a 
város hatályos Településrendezési Eszközei módosítását az alábbiak szerint: 
-     Az Ipari Park GIP/SZ. 5000. 50. 12,5 jelű építési övezetében nyíljon  
meg a lehetőség a jelenlegi szabályozásnál kisebb, 2-3000 m2-es telkek 
kialakítására; 
- A 835 hrsz.-ú telken történjen meg a beépítési magasság és a beépítési % 

növelésének vizsgálata, a harmonikus településkép, a célszerű használat és 
a szomszéd érdekek figyelembe vétele mellett; 

- Az 1/2 hrsz.-ú telek övezeti jele és a 797 hrsz.-ú telek tervezett telekhatára 
kerüljön kijavításra; 

- Készüljön aktualizált lista és ennek megfelelő szabályozási tervi módosítás 
a helyi védelemre javasolt értékekről. 
 

2. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen tervmódosítást – 
figyelemmel a tervmódosítás jellegére – egyszerűsített eljárásban kívánja 
lefolytatni az alábbi egyeztető partnerek bevonásával: 
- Heves Megyei Kormányhivatal Bélapátfalvai Járási Hivatala; 
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- BÉLKŐ Nonprofit Területfejlesztési Kft.  
- Észak-Magyarországi Regionális Vízművek, Kazincbarcika; 
- ÉMÁSZ; 
- Tigáz Zrt; 
- Magyar Telekom Nyrt; 
- Upc Magyarország Kft; 
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.                                              

                                                                      
                                                                
                                                               Határidő: 2015. december 31. 
                                                               Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri szavazzanak, hogy a Bélapátfalva Város hatályos Településrendezési Eszközei 
módosításának tervezésével a Régió Kft. kerüljön megbízásra az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 
130/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város hatályos 
Településrendezési Eszközei módosításának tervezésével a Régió 
Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft-t /3530 Miskolc, Papszer utca 20/ 
bízza meg, nettó 100 000 Ft. + Áfa értékben. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a tervmódosítás megrendelésére. 

 
                                                                                Határidő: 2015. október 31. 
                                                                                Felelős: polgármester 
 
X. Napirend 
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a szociális 
alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Vizy 
Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet. A 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra az 
önkormányzat benyújtotta pályázatát. A pályázati kiírás szerint a települési 
önkormányzatoknak, legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon 
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hatályba lépő rendeletben kell szabályozni a szociális rászorultság szabályait. A 
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a szociális alapszolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (X.27.) 
önkormányzati rendeletét a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a szociális 
alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. (3. 
melléklet) 
 
XI. Napirend 
Tájékoztatás az iparűzési adóban adható mentességről, kedvezményről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány 
Bélát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a napirendet. A 2016. január 1-től hatályos helyi adókról szóló 
törvény alapján önkormányzati rendeletben mentesség, kedvezmény állapítható meg 
az orvosok, védőnő vállalkozó számára, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja 
az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A bizottság javaslata az volt, hogy a 
helyi iparűzési adóról szóló rendeletét úgy módosítsa a Képviselő-testület, hogy a 
háziorvos vállalkozó számára 50%-os kedvezményt adjon.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a védőnő közalkalmazott, így nálunk ez 5 orvost érint. Kettőnek 20 M 
Ft felett volt a bevétele. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e további észrevétel, 
javaslat.  
 
Barta Péter képviselő: 
Javasolja, tárgyaljunk az orvosokkal az ügyelettel kapcsolatosan. A mentesség mellett 
szavazott, hogy az elkövetkezendőkben is itt maradjanak az orvosok. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az iparűzési adóban adható 
mentességről, kedvezményről a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata 
alapján.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 



16 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot fogadta el: 
 

131/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét úgy módosítsa, 
hogy a háziorvos vállalkozó 50%-os kedvezményben részesüljön. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, a rendelet tervezet 
elkészítésére. 

                                                                                 Határidő: 2015. november 30. 
                                                                                 Felelős: polgármester 
 
XII. Napirend 
Önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás megtárgyalása 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány 
Bélát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat.  
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A fejlesztés célja az e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve egy 
olyan ASP központ létrehozása, amely az önkormányzatok számára lehetővé teszi a 
hatékony forrásfelhasználás mellett, a belső működés támogatását és egyes e-
közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldások segítségével. 
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait szavazzanak az önkormányzati ASP központhoz való csatlakozásról az 
előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot fogadta el: 
 

132/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre 
álló információk birtokában megtárgyalta és jóváhagyta az ASP központhoz 
való csatlakozásra vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 1.) A Képviselő-testület támogassa az Önkormányzat ASP központhoz 

történő csatlakozását. 
2.) A Képviselő-testület az ASP központ keretrendszerén keresztül az 

alábbi alkalmazások körét vegye igénybe: - Ingatlan-vagyonkataszter rendszer; - Iratkezelő rendszer; 
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- Ipar és kereskedelmi rendszer, valamint - Keretrendszeri szolgáltatások. 
 

                                                                               Határidő: 2015. október 31. 
                                                                      Felelős: polgármester 

XIII. Napirend 
PEVIK Nonprofit Kft.-ben üzletrész vásárlási lehetőség 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány 
Bélát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta a napirendet. Korábban döntöttünk az üzletrész vásárlásáról, 
mely nem került megvalósításra, és most felmerült újra. A bizottság 4 igen és 1 nem 
mellett nem támogatja az üzletrész vásárlását.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri a Képviselő-
testület tagjait szavazzanak a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság javaslata alapján, 
hogy PEVIK Nonprofit Kft.-ben nem kívánunk üzletrészt vásárolni. 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 2 nem 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

133/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
úgy döntött, hogy a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft-ben 
(3250 Pétervására, Tiszti sor út 29.) nem vásárol üzletrészt. 
 
 
                                                                         Határidő: 2015. december 31. 

                                                            Felelős: polgármester 
 

XIV. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Bélkő Kft.-hez, Gilly G. János részéről 
érkezett egy kérelem az Ipari Park területén 3 parcella megvásárlására. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a kérelmet. Kéri az elnököket ismertessék a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. 
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Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy október 20-án megkeresés érkezett az 
Ipari Park területén 3 parcella megvásárlására a Bélkő Kft.-hez, Gilly G. János svájci 
konzul úr részéről. Sok kudarcot követően, úgy gondolja, ha ő itt területtel rendelkezik, 
könnyebb lesz a tárgyalása a befektetőkkel. Érdeke Bélapátfalvának, hogy új 
vállalkozás érkezzen, ezért a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag 
támogatja az értékesítést. 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság 1 igen 1 tartózkodás szavazattal nem támogatja a vásárlási szándékot. 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Korábban Gilly úr részére adtunk egy megbízást, az érvényben lesz-e még? Milyen 
eredményei lettek ennek a megbízásnak, kérhetünk-e Gilly úrtól tájékoztatást? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A megbízás érvényben van, megkérjük Gilly urat írásban számoljon be az 
eredményekről.   Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság 
javaslata alapján, a Gilly G. János részére Ipari Parkban 3 parcella értékesítéséről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
134/2015. (X.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Gilly G. János részére a Bélkő Kft. értékesítse az Ipari Park 
területén lévő 1017/49, 1017/51, 1017/52 hrsz-ú kivett ipartelep 
megnevezésű ingatlanokat 400 Ft/m2 vételáron. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bélkő Kft. taggyűlésén a fentiek 
szerint szavazzon.  

 
                                                                           Határidő: 2015. október 31. 

                                                                  Felelős: polgármester 
Barta Péter képviselő: 
Korábbi ülésen igényként vetődött fel a tó nevének megváltoztatása. Felmerült a Lak-
völgyi tó elnevezés, de szóba került, hogy földrajzilag is reális legyen. Szerinte a Lak-
völgy megfelelő lenne.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Korábban arról volt szó, írásos előterjesztés készüljön ez ügyben. A városvédő egyesületet kérdeztük meg korábban, javaslatában a Nagytó elnevezés is benne 
szerepelt. Abba az irányba menne, hogy kérdezzük meg a lakosságot. 
 
Mikó Ákos műszaki előadó: 
Egyeztetés céljából kereste meg a Földmérési és Távintézkedési Intézet, csütörtökön 
jönnek térképészek. Intézetük az ország egész területén a hivatalos földrajzi nevek 



19 
 

megállapításához szükséges egyeztetéseket végez. Az egyeztetések fő célja, hogy az 
eddigi, sok pontatlanságot tartalmazó térképi névanyagot a helyi használat, a 
művelésben bekövetkezett változások és a történeti hagyományok 
figyelembevételével felülvizsgálják. Hivatalos neve most Gyári tó. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Valóban a lakosságot kellett volna megszavaztatni, Nagy tónak, Gyári tónak hívtuk, de 
ennek már nincs realitása, valamint a Lak-völgyi tó elnevezés is köztudatban van. 
Kérdezi, hogy a térképészek hoznak-e javaslatot, vagy csak véleményt kérnek az 
önkormányzattól? Mennyi erre a határidő? Javasolja, kérjünk egy 30 napos határidőt 
és bonyolítsunk le egy szavazást a lakosság részéről.  
 
Kary József alpolgármester: 
Úgy gondolja, mondja el a térképész, mit gondol és várjuk meg, mit hoznak magukkal. 
A Tó az egyik elnevezés, és idő kell hozzá, mire ez tudatosul majd.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Korábban végzett egy kutatást, és a megkérdezettek körében egyértelműen a Nagy tó 
volt az elnevezés, ezzel tudna azonosulni. Turisztikailag is eladható a név. Akik itt 
élnek a Nagy tó kifejezést használják. Továbbá felhívná a figyelmet arra, hogy a tó 
környéki utcákat nem lehet beazonosítani, vannak, akik életvitelszerűen is itt élnek 
már. Ezt is fontosnak tartja.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
A tó elnevezésének történetét a tó partjára, információs táblára (névtörténeti tábla) ki 
lehetne írni.  
 
Barta Péter képviselő: 
A Kondi teremmel kapcsolatosan érdeklődik, valamint jelzi, hogy ABC parkolójában 
még nem került felfestésre a rokkant jelzés. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Kondi teremmel kapcsolatosan elmondja, hogy a kérelem egyéni vállalkozó nevére 
szólt és most jelezte, hogy inkább a Kft. nevére szeretné. A rokkant jelzés nem került 
még felfestésre az időjárási viszonyok miatt, de a sablon meg van hozzá, ha az idő 
úgy engedi, felfestésre kerül.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Apátsági projekt kapcsán érdeklődik, hogy az egyház és az önkormányzat között hol 
tart a megállapodás? Idegenforgalmi egyesülettel kapcsolatosan elmondja, hogy az 
egyesület kiadványait értékesítik az apátsági kisházban. Történt erre valami 
megállapodás, mert ha nem, akkor legyen.  
 Ferencz Péter polgármester: 
Az Apátsági projekt kapcsán elmondja, hogy a szerződés elkészült, érsek úrnál van.  
Kary József alpolgármester: 
Javaslatot tesz egy világító test elhelyezésére a Május 1 út 49 – 57 útszakaszra. 
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Csuhány Béla képviselő: 
Beruházások kapcsán látszik, hogy a piactéren megkezdődtek a munkálatok. A  
Kecső lépcső korlátja felől érdeklődik. Hallani lehet, hogy gazdasági vezetőt keres az 
önkormányzat. Kérdezi, hogy a volt GAMESZ szervezet élére?  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Novemberben a piactér elkészül, november végén, december elején kezdik a Kecső 
korlát felújítását. A gazdasági vezetővel kapcsolatosan elmondja, hogy a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport élére keressük a vezetőt. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja a 2016. évi költségvetéshez, hogy 2-3 M Ft összegben, az Apátságnál 
tereprendezést kellene végezni a felső parkolóban.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Erről a tereprendezésről kellene egy külön ülést tartani. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Úgy gondolja, ebbe szálljon be a Római Katolikus Egyház is. Ezt a rendelet 
elfogadásakor kell majd tárgyalni.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
TV 3-mal kapcsolatosan érdeklődik. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elkészítette a feladatot az alpolgármester, a pénzügyes kollégák a Művelődési 
Házban lévő kollégákkal átnézetik, amit kaptunk vásárlási ajánlatot, és azt, hogy az 
eszközállomány alkalmas-e megfelelő adásminőségre.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.   
 
 

     Kmf. 
 
 
                         Ferencz Péter                        Fehér Lászlóné 
      polgármester                         címzetes főjegyző 


