JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Városban a 2010. június 7-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
Kovácsné Kakuk Mária és Vizy Pál képviselő-testületi tagok

Nem jelent meg: Boros Mária és Schillinger Györgyné képviselő-testületi tagok
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető
Település lakói közül: 42 fő
Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 10 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 2009. évi költségvetés főbb számait, a bevételek és kiadások alakulását.
Elmondja, hogy Bélapátfalva az előző évben 776.603 ezer Ft-ból gazdálkodott.
Felsorolja a 2009. évi beruházásokat és a ráfordított összegeket:
A Gesztenyés Kiállítóház parkjában áll a második honalapítónk IV. Béla király
mellszobra, melyet 400 e Ft-ért készítettek el.
A Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat vásárolt egy CERAGEM
tipusú masszázságyat, melyet az Öregek Napközi Otthonában helyeztünk el és bárki
térítésmentesen használhatja előzetes egyeztetés után.
Az óvoda épületének felújítására pályázat útján 50 millió forintot nyert az
önkormányzat. Sor kerül, az elavult fűtési és világítási rendszer felújítására,
nyílászáró cserére, palatető lecserélésére, a homlokzat szigetelésére, illetve az
épület akadálymentesítésére. Emellett új óvodai bútorok valamint a nyelvoktatást
szolgáló és készségfejlesztő eszközök teszik teljesebbé az óvodás gyermekek és
pedagógusaik mindennapjait. A felújítási munkálatok a nyári szünet kezdetével
indulnak és várhatóan augusztus 31-én fejeződnek be.
A Bélapátfalvai Egészségház II. ütemének megvalósításával európai szintű
egészségügyi ellátást lehet biztosítani a kistérségben. A pályázat lehetőséget nyújt
mentőállomás kialakítására is. A fejlesztés 130 millió ft-ból fog teljesülni, melynek a
műszaki része 2010. április 30-án befejeződött, a szükséges hatósági engedélyek
beszerzése után az intézmény várhatóan szeptemberben kezdi el működését.
Városunk területrendezési tervében a legfontosabb feladatok közé tartozik a
település közlekedési hálózatának rendezése, ezért vált szükségessé a Kossuth
Lajos utca felújítása és a Móricz Zsigmond utca szilárd burkolatú út építése. A
beruházás keretében 223 méter önkormányzati út kerül felújításra, illetve 664 méter
új önkormányzati út épül 60 millió forintból. A beruházás várható befejezése, 2010.
július 30.

A Petőfi Sándor utca úttükre és a gyalogjárda kap teljesen új burkolatot. 2008 év
végén az utca lakóinak kérésére, megépült a Petőfi utcát tehermentesítő ipari parki
elkerülő út, és annak világítása. Ezzel csökkent a Petőfi utca terheltsége. Terveink
szerint az új útburkolatba lassítókat építünk, ez az egyik leghatékonyabb
sebességcsökkentő eszköz. Reményeink szerint ezzel tovább csökken az utca
terheltsége, és több gépjármű használja majd az elkerülő utat. A tervezett beruházás
keretében felújított út hossza 748 méter, ami közel 60 millió forintba kerül. Az út
várhatóan 2010. szeptemberében készül el.
A Béke út felújításával szeretnénk biztosítani az ott élők biztonságos közlekedésének
és elérhetőségének feltételeit. A beruházás 13 millió forintból valósul meg. A várható
befejezés időpontja 2010. június 30.
A Kistérségi térfigyelő rendszer kialakítása 18 millió forintból valósul meg a
bélapátfalvai kistérség 13 településén. Célunk a térség közbiztonságának fokozása,
a vagyonvédelem elősegítése. A 13 településen összesen 39 térfigyelő kamera kerül
kihelyezésre, melyek a nap 24 órájában rögzítik a felvételeket. A rendszer kialakítása
jelentős mértékben hozzájárul a helyi, települési értékek védelméhez, valamint a
bűnügyek esetleges felderítéséhez, továbbá elrettentő, nevelő hatása is van. Az egri
rendőrkapitánysággal kötött külön megállapodás alapján a Bélapátfalvai KMB
csoport állományába tartozó szolgálaton kívüli rendőrrel biztosítja a térfigyelő
rendszer szakszerű, törvényi előírásoknak megfelelő működését, felügyeletét.
Előreláthatólag a rendszer 2010. augusztus 31.-én kerül átadásra.
Gyalogos átkelőhely kialakítására is sor kerül, ami az Egészségház kialakítása utáni
megnövekedett gyalogosforgalom biztonságának érdekében vált szükségessé,
amihez járdakapcsolat is tartozik 96 méter hosszan. A beruházás a vasúti pályatest
és az A-Z topker üzlet közötti szakaszon valósul meg.
Az általános iskola és a művelődési ház megközelítését szolgáló gyalogos átkelőhely
biztonságosabbá tétele érdekében sárga figyelmeztető villogó kiépítése indokolt. A
beruházás 16 millió forintba kerül.
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat új szárnya
2005-2006-ban a tetőtér beépítéssel bővült, ahol már korszerű elektromos hálózattal,
energiatakarékos világítótestekkel készültek el, de az alaphálózat cseréjére már nem
volt lehetőség. Az idén megnyert pályázat eredményeképpen a teljes alaphálózat
felújításra kerül, így a fényminőség is jelentősen javul, valamint a világítási rendszer
energiafogyasztása várhatóan 7-8%-al mérséklődik. A korszerűsítés 11 millió
forintból valósul meg és augusztus 31-én kerül átadásra.
Az óvodával szemben, a volt rendőrségi épületben kap helyet az új bölcsőde.
Természetesen az épület teljesen megújul és átalakul, valamint épül egy új szárny is.
A bölcsőde építésére 47 millió forintot nyert a bélapátfalvai önkormányzat. A
beruházás tervezett befejezése 2010. év novembere.
2010 februárjában az Eger és Vidéke ÁFÉSZ vezetősége azzal a kéréssel fordult
Bélapátfalva Város Önkormányzatához, hogy biztosítson területet az ÁFÉSZ
tulajdonában lévő Coop ÁBC épületének bővítéséhez. Az önkormányzat közel 170
m² területet értékesített az Eger és Vidéke ÁFÉSZ részére, hogy a boltbővítést
elvégezze. Az átalakítás alkalmával sor kerül a parkoló átalakítására is.
Az önkormányzat részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉMOP3.1.2/A - Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek
fejlesztése) elnevezésű támogatási programban. Az önkormányzat a program
keretében a Művelődési Ház (Bélapátfalva, IV. Béla út 47., 323. hrsz.) nagytermét
újíthatná fel, illetve parkolót létesíthetne az épület előtt (791. hrsz.), a József A. u. 19.
sz. (837. hrsz.) alatti ingatlan földszintjén kialakíthatná az Okmányiroda helyiségét,
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valamint a 100. hrsz. alatti ingatlanon Szolgáltatóházat építhetne, a település
területén tereket, parkokat létesíthetne. A pályázat elbírálás alatt van.
Bikki Oszkár képviselő:
A Dózsa György utca rövid szakaszon fel lett bontva, mikor lesz vissza aszfaltozva?
Ferencz Péter polgármester:
A Petőfi utca aszfaltozásával egy időben.
Kiss Sándorné helyi lakos:
Tud-e az önkormányzat valamilyen hatást gyakorolni a településen jelenlévő
vízszolgáltatóra, hogy csökkenhessen a víz ára? Miért nincs helyi piac
Bélapátfalván? Kik jogosultak segélyre? Polgármesteri Hivatal miért nincs a
központban? Véleménye szerint a Bélapátfalvai iskola felújítása jól sikerült, korszerű,
európai szintű eszközökkel van felszerelve.
Ferencz Péter polgármester:
Az önkormányzatnak nincs hatósági ármegállapító szerepe, csupán véleményezési
joga van a vízszolgáltató által kialakított árakról.
Jelenleg is működik piac Bélapátfalván, bár alacsony a kipakoló árusok száma.
Ennek egyik oka, hogy túl magasnak tartják a vállalkozók az önkormányzati
rendeletben megállapított helypénzt. Az önkormányzat úgy alakítja ki a fizetendő
helypénz összegét, hogy az fedezze az elpakolás, rendrakás, takarítás költségeit.
Egyébként pedig természetesen védeni kívánja azoknak a helyi vállalkozóknak az
érdekeit, akik egész évben nyitva vannak és egész évben állnak a helyi lakosok
szolgálatába.
A szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. tv. és a végrehajtásáról szóló helyi rendelet
szabályozza a segélyezettek körét. Sajnos nem biztos, hogy igazságos ez a
rendszer, de jelenleg ez az érvényes jogszabály. Az új kormány már most elkezdte a
szigorításokat, bízunk benne, hogy a továbbiakban igazságosabban lehet segélyeket
folyósítani.
Az önkormányzat tervezi egy új hivatal építését, de ez csak pályázati pénzből
valósítható meg, természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy egy új
korszerű közigazgatási központ létesülhessen a belvárosban.
Mikó Sándorné helyi lakos:
A helyi vízszolgáltató miért nem köt külön szerződést a társasházak lakóival, miért
csak egy főmérő van?
Ferencz Péter polgármester:
Országszerte ez a kialakult szokás, nem csak a helyi vízszolgáltató alkalmazza.
Harsányi János helyi lakos:
Bálapátfalvára sokan kijárnak a környékről forrásvízért, miért nem nyílik a
településen vízpalackozó üzem?
Ferencz Péter polgármester:
Javasolni fogja különböző fórumokon a helyi, illetve nem helyi vállalkozásoknak.
Kolozs Istvánné helyi lakos:
Kérdezi, hogy a Gyár úton mikor készül burkolat felújítás?
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Ferencz Péter polgármester:
Az önkormányzat tisztában van vele, hogy a gyárúti lakosoknak több éve
megfogalmazott kérése az út felújítás. Sajnos az elmúlt években több hiányosságot
kellett pótolni a volt cementgyári területek helyrajzi számaival kapcsolatosan. Ezek
többsége már rendeződött, azonban még mindig akadnak hiányosságok. A
mellékhelyiségek 100%-a a tulajdoni lapok szerint az önkormányzat tulajdonában
van, a cementgyártól kapott ipari parki területen. Az utak és a közterületek több
helyen el lettek kerítve. Ezek a tények nehezítő körülmények egy komoly terv
készítésénél. Mindezeken felül sajnos az elmúlt években az EU az útépítési
pályázatainál kizárólag a gyűjtő utak építését, felújítását preferálta, amely
követelménynek a Gyár út nem felelt meg. Természetesen az első lehetséges nem
kötött útpályázatnál ez az utca elsőbbséget élvez.
Bereczki Ferenc helyi lakos:
A Trianon megemlékezésen csupán 8 fő vett rész!? A tűzoltók miért szirénáznak
állandóan, miért nem tartják be a KRESZ megkülönböztető jelzésére vonatkozó
előírásokat? Az önkormányzat állattartási rendelete szerint a település egy részén
egy sertést lehet tartani, de lehet tartani 50 csirkét, 50 libát, 50 kacsát és 50 pulykát.
Ez összesen 200 szárnyas. Ez büdösebb, mint egy sertés. A TV3 nem vett részt az
elmúlt egyházi ünnepek ( Pünkösd, bérmálkozás, első áldozás ) közvetítésében,
miért nem?
Ferencz Péter polgármester:
A Trianoni egy új emléknap, amelynek bevezetéséről az új kormány 3-5 nappal
azelőtt döntött, valószínűleg mindenki méltóképpen otthon megemlékezett a neves
eseményről.
Levélben keresi meg az önkormányzat a Tűzoltó parancsnok urat, és kéri a közúti
közlekedési előírások betartására.
Az önkormányzat felülvizsgálja az állattartási rendeletét és javítjuk az esetleges
hibákat.
Jelenleg nincs alkalmazottja a TV3-nak. Azok a személyek, akik eddig ezt a munkát
végezték teljesen önként, honorárium, fizetés nélkül végezték. Érdekes, hogy
mindenki igényt támaszt, de önkéntes feladatot senki sem akar vállalni. Jó lenne, ha
a rengeteg kritizáló polgár néha jelentkezne és társadalmi munkát is végezne, bár
meg kell említeni, hogy még a megrendezett ünnepeinket, rendezvényeinket is
nagyon kevesen látogatják, nemhogy társadalmi munka végzésében részt vegyenek.
Ferencz Lajosné helyi lakos:
Miért nincsenek fák a lakótelepi játszótéren?
Ferencz Péter polgármester:
Már telepítettünk fákat korábban is, sajnos mindegyiket tönkre tették, de
természetesen pótoljuk a hiányosságokat.
Hegyi Antal helyi lakos:
Az Apátság utca felhajtója nagyon rossz állapotban van, lesz-e felújítás? Petőfi út
elején egy volt betongyám ki van dőlve, helyre lehet-e tenni?
Ferencz Péter polgármester:
Megpróbáljuk a felújítást elvégezni, a Kossuth L út, vagy a Petőfi S. út
aszfaltozásával egyidőben, a betongyámot pedig a GAMESZ munkásai helyre fogják
tenni.
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Ferencz Lajosné helyi lakos:
József A. úton a konténertároló beton alapzat megsérült, mikor javítják?
Ferencz Péter polgármester:
Az utcák aszfaltozásával egyidőben.
Frits Béláné helyi lakos:
Lesz-e valamilyen segítségnyújtás az árvízkárosultak részére?
Ferencz Péter polgármester:
Igen, a képviselő testület erről a június 8-án tartandó ülésén hoz döntést.
Csuhány Béla egri lakos:
Az önkormányzat köztisztasági rendelete foglalkozik a kerti hulladékok égetésével,
nem kellene ezt a rendeletet is felülvizsgálni, hiszen jobb egy gazos kert látványa
attól, hogy esetleg valaki péntek délután kerti hulladékot éget? Hová vezet a IV. Béla
úti új zebra? Nem lehet kanyarodni Szilvásvárad irányából a „Vendéglő az
Apátsághoz” étteremhez, mert a zebra előtt záróvonal van. A tóhoz vezető
gyalogjárda és világítás átgondolatlan, és miért kell augusztus végére elkészülnie? A
Kossuth Lajos úton az útberuházás átgondolatlan, nem megfelelő a vízelvezetés és
magasak a kapubejárók, lesz-e valamilyen megoldás?
Ferencz Péter polgármester:
Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete felülvizsgálható, a következő
módosításnál átgondolja az önkormányzat.
A Vendéglő az Apátsághoz étterem előtti parkolón keresztül egy új járdaszakasz
építésével az egészségház bejáratához lehet jutni.
Az átkelőhelyet tervek alapján készítették, amelyeket a közlekedési hatóság is
határozatában engedélyezte, így vélhetően megfelel minden közlekedési
szabálynak.
A tóhoz vezető gyalogjárda és világítás kiépítésénél az önkormányzat nem kötött
határidőhöz semmit, sőt nem is köthetett, hiszen a képviselő-testületi határozat úgy
szól, hogy akkor fejlesztünk a tó környékén, ha értékesítettük a meglévő üres
ingatlanainkat.
A Kossuth Lajos utca is, mint mindegyik komoly előkészítő és tervező szakaszon
ment keresztül. A terveket minden szakhatósága határozatban jóváhagyta.
Természetesen mindig kerülhetnek elő váratlan események, amelyeket igyekszünk
orvosolni. Ilyen a bejárók kérdése is. A vállalkozó vállalta, hogy a megemelt útpadkát
összeköti a kapubejárókkal. A vízelvezetésbe az önkormányzat és GAMESZ emberei
egyaránt segíteni fognak.
Megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást bezárja.
Kmf.

Fehér Lászlóné
Címzetes főjegyző

Ferencz Péter
Polgármester
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