JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Városban a 2009. június 9-én megtartott közmeghallgatáson.
Jelen vannak:

Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár,
Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János
Kovácsné Kakuk Mária, Schillinger Györgyné és
Vizy Pál képviselő-testületi tagok

Nem jelent meg: Barta Gábor és Boros Mária képviselő-testületi tagok
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető
Település lakói közül: 21 fő
Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 10 fő jelen van, továbbá a település lakói
közül 21 fő. Megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, melynek
napirendi pontja:
1. A lakosság részéről felmerült közérdekű kérdések és javaslatok
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a 2008. évi költségvetés főbb számait, a bevételek és kiadások alakulását.
Elmondja, hogy Bélapátfalva az előző évben 716158 ezer Ft-ból gazdálkodott.
Felsorolja a 2008. évi beruházásokat és a ráfordított összegeket:
- Településközpont terve
3.240 ezer Ft
- Egészségügyi Központ terve
756 ezer Ft
- Egyéb tervek
3.867 ezer Ft
- Körzeti Általános iskola bővítése
72 ezer Ft
- Ingatlan vásárlás
2.049 ezer Ft
- Gépek, berendezések
1.950 ezer Ft
- Petőfi út felújítása
294 ezer Ft
- Ravatalozó felújítása
10.145 ezer Ft
- Szolgálatai lakás átalakítása, felújítása
4.962 ezer Ft
- Szennyvízközmű felújítás
4.578 ezer Ft
- Fogászati gép felújítás
83 ezer Ft
- Május 1. út felújítása
1.752 ezer Ft
- Otthonteremtési támogatás
10.285 ezer Ft
- Hordozható számítógépek beszerzése az iskolába
999 ezer Ft
- Kémiai terem aljzat felújítása
171 ezer Ft
- Fűnyírók beszerzése
860 ezer Ft
- Gesztenyés kerítés
500 ezer Ft
- Gesztenyés udvar rendezése, kialakítása
1.564 ezer Ft
- Önkormányzati épületek felújítása
1.706 ezer Ft
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a képviselő-testület a 2009. április 28-i ülésén
elfogadta az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány
elszámolásáról szóló rendeletet.

A Bélapátfalvai bölcsőde kialakítására benyújtott pályázat nyert, és elmondja, hogy
2010 tavaszán kezdődik el a volt rendőrségi szolgálati lakás átalakításával.
Az óvoda felújítására benyújtott pályázat is nyert, aminek a munkálatai a nyáron
fognak elkezdődni és az önkormányzat írásban fogja tájékoztatni az érintetteket az
óvoda zárva tartásáról.
Az Egészségház II. ütemének megvalósítására benyújtott pályázat is sikeres volt.
Az önkormányzat 2008. augusztusában pályázatot nyújtott be a Kossuth Lajos utca
útburkolat felújítás és Móricz Zsigmond utca elkerülő út kiépítésére.
Kristóf László helyi lakos:
Elmondja, hogy ő a Gyár úton lakik, és a 2008. évben megtartott közmeghallgatáson
már jelezte, hogy a Gyár út állaga rossz, keskeny, esőzéskor járhatatlan és
felújításra szorul. Egy év alatt nem történt változás és kéri az azonnali intézkedést.
Kérdezi, hogy a IV. Béla úti nyárfák kivágása miért nem folytatódott, ugyanis azok
virágzáskor egészségre ártalmasak.
Továbbra is kéri az Egészségházhoz gyalogos átkelőhely felfestését a biztonságos
áthaladás érdekében.
Kiss Gábor helyi lakos:
Tudomása szerint eddig azért nem nyújtott be az önkormányzat pályázatot a Gyár
utca felújítására, mert nem szerepelt útként a földhivatali tulajdoni lapon.
Gyalogos átkelőhely létesítésére szükség van, hiszen balesetveszélyes a közlekedés
ezen a területen.
Javasolja a rendőrségi járőrözés gyakoriságát.
Ferencz Péter polgármester:
A Gyár utcában több alkalommal is voltak kint, ugyanis pályázatot benyújtani csak
akkor lehet, ha az ott lévő telekalakítási problémák megoldódnak, az út helyrajzi
számot kap.
A gyalogos átkelőhely létesítésére benyújtott pályázat nyert, de a munkálatokat csak
2010-ben lehet elkezdeni, amikor a pályázati pénzösszeg folyósításra kerül.
Kolozs Istvánné helyi lakos:
Ő is a Gyár utcában lakik és elmondja, hogy ez az útszakasz balesetveszélyes és
felújításra szorul.
Kristóf László helyi lakos:
Kéri a polgármester urat, hogy tegyen ígéretet a nyárfák kivágására, ugyanis a
tavalyi évben - a képviselő-testületi határozat szerint - ez nem folytatódott.
Varga Sándorné GAMESZ vezető:
A korábban kivágott fák egy részét a Közútkezelő Kht. - az általa veszélyesnek
nyilvánított fákat - kivágatta, a többi az önkormányzat költségvetéséből lett fedezve.
2008. évben nem került sor fakivágásra.
Ferencz Péter polgármester:
Ígéretet tesz, hogy 2009-ben 6 nyárfa kivágása fog megtörténni és elmondja, hogyha
pályázati lehetőség nyílik a Gyár út felújítására, akkor az önkormányzat azonnal be
fogja nyújtani.
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Ferencz László helyi lakos:
Kérdezi, hogy az önkormányzatnak milyen tervei vannak a 10-es barakon lévő
épülettel?
A Bélkő Kht. felújította a Petőfi Sándor utca végén lévő ipari parki területhez vezető
utat, viszont a vízelvezetés nincs megoldva, hiszen az árok nem lett kitisztítva.
Kérdezi, hogy a Béke út felújítására készül pályázat? Kéri ennek az útszakasznak az
azonnali kátyúzását.
A tó környéki utakra hordott követ az eső le fogja mosni, javasolja, kisebb szemcséjű
kővel történő leszórását.
Javasolja a település több pontjára a 30 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezését.
Ferencz Péter polgármester:
Az épület a tervek szerint fel lesz újítva, a taggyűlésen jelezni fogja a vízelvezetés
problémáját.
Kristóf László helyi lakos:
Kérdezi, hogy miért nem az okmányiroda költözött a gyógyszertár mellett lévő
felújított épületbe?
Ferencz Péter polgármester:
Az Okmányiroda kialakítására szigorú biztonsági előírások vonatkoznak, amiket csak
az Ipari Parki Irodaházban lehetett megvalósítani.
Kolozs Istvánné helyi lakos:
Kérdezi, hogy Bélapátfalván miért nincs éjszakai és hétvégi gyógyszertári ügyelet?
Ferencz Péter polgármester:
A gyógyszertári ügyelettel kapcsolatban tárgyalások folynak.
Bárdos Alfonzné helyi lakos:
Kérdezi, hogy a városközpontjában lakóknak miért nem kell füvet vágniuk, illetve
havat seperniük. Kéri, hogy Halottak napján a személyautók legyenek kitiltva a
temető területéről, ugyanis nem veszik figyelembe a gyalogosokat.
Ferencz Péter polgármester:
A városközpont szépítése, illetve csúszásmentesítése érdekében szükséges a
rendszeres fűnyírás, illetve hóseprés.
Ígéretet tesz a temető autóforgalmának megszüntetésére.
Megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást bezárja.

Kmf.

Fehér Lászlóné
Címzetes főjegyző

Ferencz Péter
Polgármester
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