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Készült: Bélapátfalva Városban a 2011. május 2-án megtartott közmeghallgatáson.
Jelen vannak:

Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán
és Vizy Pál képviselő-testületi tagok

Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendég: Dr. Petrovics András r. ezredes
Település lakói közül: 54 fő
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a megjelenteket és Dr. Petrovics András ezredest, az Egri
Rendőrkapitányság vezetőjét és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van,
továbbá a település lakói közül 54 fő. Megállapítja, hogy a közmeghallgatás
határozatképes, melynek napirendi pontja:
1. A lakosság részéről felmerült közérdekű kérdések és javaslatok
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és elmondja
a bevételek és kiadások alakulását, valamint tájékoztatja a megjelenteket a 2010.
évben megvalósult beruházásokról. Elkészült az Egészségház II. üteme és
tájékoztatja a lakosságot, hogy a szakrendelések működésének elkezdéséhez
műszervásárlások szükségesek, valamint az orvosok működési engedélye hiányzik.
Megvalósult a Kossuth Lajos utca útburkolat felújítása, a Móricz Zsigmond utca
megépítése, Béke utca útburkolat felújítása, a Petőfi Sándor utca a napokban készült
el. Az óvoda felújításával az épület új nyílászárókat kapott, a homlokzat felújítása
megtörtént, illetve vegyes tüzelésű kazánnal lett ellátva az épület, mellyel a fűtési
költségek jelentős mértékben csökkenthetők. A térfigyelő rendszer, illetve a sárga
villogó kiépítse megvalósult, valamint a IV. Béla út járda szakasza, illetve a hozzá
csatlakozó gyalogos átkelő kialakítása megtörtént.
2011. évben várhatóan nem lesz ennyi pályázati lehetőség és a normatív
támogatások is csökkentek. Az önkormányzati hiány csökkentésére létszámleépítést
kell végrehajtani. Ingatlan fedezetű jelzáloghitelt az önkormányzat nem igényelhet,
csak a saját bevételeinek egy részére nyújthat be kérelmet. Bélapátfalva esetében
50 millió Ft igényelhető, melyből 20 millió Ft – hosszú távú - közkincs hitel
visszafizetése folyamatban van.
Felkéri dr. Petrovics András ezredest, ismertesse a településre vonatkozó rendőrségi
tájékoztatóját.
Dr. Petrovics András r. ezredes:
Köszönti a megjelenteket és bemutatja Török Edina r. törzszászlóst, illetve Kádas
István r. alezredest, valamint a Bélapátfalvai Körzeti Megbízotti Csoport tagjait,
köztük a megbízott vezetőt Barta Ákos r. főtörzsőrmestert. Ismerteti a statisztikai
adatokat és kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat és
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értékeljék a rendőrség munkáját. Az Egri Rendőrkapitányság anyagi helyzete is rossz
úgy mint az önkormányzatoké, kevés a rendőr, de a közbiztonság pénzbe kerül. Az
Egri Rendőrkapitánysághoz 49 település tartozik, 199 fő a rendőrök létszáma, 11 fő a
hiány és 49 fő közalkalmazottból, illetve 2 fő kormánytisztviselőből tevődik össze a
kapitányság. A rendőrség megfiatalodott az átlagéletkor 34 év, a járőröknél 24 év,
így a szakmai tapasztalat nem túl magas. Az alábbiakban ismerteti a
bűncselekmények számát:
Bélapátfalván 2010. éven ismerté vált bűncselekmények száma 82
- lopás 33
- betöréses lopás 20
- trükkös lopás 1
- rongálás 3
- csalás 1
- orgazdaság 1
- jogtalan elsajátítás 1
- rablás 1
- személy elleni bűncselekmények
- testi sértés 3
- zaklatás 3
- közrend elleni bűncselekmény
- garázdaság 5
- közlekedési bűncselekmény
- ittas vezetés 2
- közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 2
- vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 2
- gazdasági bűncselekmény 2
- pénzhamisítás 1
- számítástechnikai rendszer adatok elleni bűncselekmény 1
- államigazgatás, igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmény
- bűnpártolás 1
Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmény nem volt
Bélapátfalván. 2010. évben két esetben történt egy súlyos és egy könnyű sérüléssel
járó közúti közlekedési baleset.
2011. első három hónapjában 23 bűncselekmény történt, melyek közül jármű
önkényes elvétele miatt egy esetben a rendőrség vádemelési javaslattal élt, valamint
egyedi azonosító jel meghamisítására is volt példa. Bélapátfalván eddig egy könnyű
sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. A városban a hatóság 158
alkalommal mindössze 730 ezer Ft összegű helyszíni bírságot szabott ki. Ismerteti a
lakossággal a trükkös lopások módjait, amiket legfőképpen időskorúak sérelmére
követnek el és kéri, hogy óvakodjanak az idegenektől, ne engedjék őket be a
lakásukba. A rendőrség 2010. augusztus 19. napjától a kisebb súlyú jogsértésekkel
is foglalkozik, ami eddig a települési jegyzők feladata volt. A 20 ezer Ft értéket el
nem érő tulajdon elleni szabálysértés elkövetése (termény-, fa- és bolti lopás)
bírósági hatáskörbe kerültek, mely elzárással is sújtható. A rendőrség feladata az
előkészítő eljárás lefolytatása és őrizetbe vételi joga van. 2011. évben 150
szabálysértési eljárást indítottak, melyből 30 elkövetőt őrizetbe vettek és 3 napig
fogdába tartottak. Elmondja, hogy Bélapátfalva nem tartozik a bűnügyileg fertőzött
települések közé, azonban havonta hírlevelet küldenek az önkormányzatok felé,
hogy a trükkös és betöréses lopásokat meg lehessen előzni. Bélapátfalva
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csatlakozott az iskola rendőre programba, amivel a fiatalokra próbálnak hatni, így az
iskolában elkövetett jogsértéseket is próbálják visszaszorítani.
Ferencz Dénes Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület elnöke:
Köszönti a megjelenteket és kihasználva a nyilvánosságot közadakozásra szeretné
felhívni a lakosság figyelmét. Korábban a BÉCEM Rt. támogatta az egyesületet, de
ez megszűnt és az önkormányzatnak nincs lehetősége az anyagi hozzájáruláshoz. A
lakosság összefogására van szükség ahhoz, hogy ne szűnjön meg az egyesület,
illetve a sportélet Bélapátfalván, ezért pártoló tagsági igazolvány kiváltásával lehet
adakozni.
Bikki Oszkár helyi lakos:
A IV. Béla út Ipari Park felé vezető nem lakott belterületi szakaszra 70 km/óra
sebességkorlátozó tábla kihelyezését javasolja. A képviselő-testület korábbi döntése
alapján az ABC felújítását követően parkoló helyek kialakítására kötelezte a
tulajdonost. Miért nem valósult meg? A tó és környékén lévő híd életveszélyes
állapotban van, a deszkák hiányosok, kéri annak helyreállítását. Tudomása szerint az
óvoda felújításával parkoló helyek kialakításáról is döntött a képviselő-testület, ahol ő
javasolta a Marx Károly utcai árok lefedését. Miért nem valósult meg, hiszen a
képviselő-testület tagjai között építész is van, aki szorgalmazhatná annak
kialakítását, akár önkormányzati önerőből is. Kérdezi, hogy az okmányiroda mikor
fog beköltözni a település központjába. Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal a régi
orvosi rendelő épületébe költözzön.
Dr. Petrovics András r. ezredes:
A nem önkormányzati tulajdonú utakra a Magyar Közút Nonprofit Zrt. helyezhet ki
közlekedési táblákat, amiről a rendőrség véleményét kikérik. Ő egyet ért a 70 km/óra
sebességkorlátozó tábla kihelyezésével.
Ferencz Péter polgármester:
Az ABC hátsó részénél 8 parkolóhely kialakítására került sor, ahol főként a dolgozók
gépjárművei parkolnak. Az épület, illetve a piactér előtti területen szükséges a
parkolási vonalak felfestése, mely a GAMESZ feladata.
A tó melletti híd véleménye szerint az Egererdő Erdészeti Zrt. tulajdona ugyanúgy,
mint a nyársalók területe és az illemhely is, de ígéretet tesz arra, hogy a helyreállítást
az önkormányzat elvégzi.
Korábban az óvoda felújításánál arról volt szó, hogy parkoló hely kialakítása a Marx
Károly utcai árok lefedésével fog megvalósulni, de a Táncsics utca felől az óvoda
területén 12 gépjármű számára lett parkoló kialakítva.
Tervezik az okmányiroda, illetve az egész Polgármesteri Hivatal költözését, melynek
előkészítése folyamatban van. A régi orvosi rendelő épülete, illetve a volt kántor
iskola épülete átalakításra szorul, melyek közül az utóbbi kevesebb költségből
valósítható meg. A tervek szerint a nyár végére a Polgármesteri Hivatal beköltözik a
település központjába, az okmányiroda, pedig a kistérségi iroda épület alsó szintjére.
Hegyi Simonné helyi lakos:
A település közbiztonságát jónak tartja, de sérelmezi, hogy a templomból kijövő
időseket megbüntetik, ha nem a zebrát használják az úttesten való átkelésre.
Elmondja, hogy sok az illegálisan lerakott szemét az erdőben, és kérdezi, hogy
előreláthatólag mikor várható a Mártírok útja aszfaltozása?
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Ferencz Péter polgármester:
Nincs tudomása arról, hogy büntetést szabtak ki időskorú személyekre, de
véleménye szerint a lakosság közül olyan személyeket büntetnek meg, akiknek nincs
pénzük kifizetni a szabálysértési bírságot és végül a polgármesteri hivatalba jönnek,
hogy kérelmet nyújtsanak be átmeneti segély iránt. Az illegális szemétlerakás nagy
problémát jelent egész Bélapátfalva területén, ugyanis az önkormányzat milliós
nagyságrendű összegeket költ annak elszállítatására. Javasolja, hogy a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat illetve a GAMESZ szólítsa fel önkéntes munkára azokat a
személyeket, akik a szemetet a Mártírok útja végére, illetve az erdőbe hordják. Az
önkormányzat az idén el fogja készíttetni a Mártírok útja kialakítására a terveket, és
ha pályázat kerül kiírásra, akkor a lehetőséggel élni fognak.
Petrovics András r. ezredes:
Kéri Barta Ákos r. főtörzsőrmestert, hogy tájékoztassa a megjelenteket arról, hogy
történt-e bírság kiszabása az időskorú személyekre. Elmondja, hogy az Egri
Rendőrkapitányság minden szabálysértést feldolgoz és utána fog járni, majd ezt
követően tájékoztatni fogja a polgármestert.
Barta Ákos r. főtörzsőrmester:
Elmondja, hogy időskorú személyekre bírságot nem szabtak ki.
Petrovics András r. ezredes:
Az illegális szemét lerakása ügyében megteszi a szükséges intézkedéseket, és ha az
elkövető nyomára bukkannak, akkor szabálysértési eljárást kezdeményeznek a tettes
ellen.
Szaniszló Árpádné helyi lakos:
Ő a szemétszállítási díjat soknak tartja, mivel egyedül él és ugyanannyit fizet, mint
egy nagycsalád. Kéri, hogy az egyedül élőknek kedvezményt állapítsanak meg.
Ferencz Péter polgármester:
A szemétszállítási díjnál nincs kedvezményezetti kör meghatározva, de - képviselői
indítványra - az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendelet módosításra fog kerülni.
Ferencz Lajosné helyi lakos:
Az „A” lakóközösség a szeméttároló konténert 4 éve vásárolta közel 1 millió Ft
összegért és a szemétszállító cég megrongálta. Elmondja, hogy személyesen
felkereste a Bélapátfalvai Körzeti Megbízotti Csoportot és korrekt módon jártak el a
problémája ügyében. Kérdezi, hogy miért kell azokat a fákat kivágni, amik nem
életveszélyesek, illetve miért nem ültetnek helyette másikat?
Ferencz Péter polgármester:
A lakótelep környékén történő fakivágásokat a lakosság kérésére vágatta ki az
önkormányzat. Már többen is jelezték, hogy az ÉHG Zrt. nem megfelelően bánik a
szeméttárolókkal és ígéretet tesz arra, hogy a felmerülő problémát írásban fogja
jelezni a szolgáltatónak.
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Herceg László helyi lakos:
Tájékoztatja a polgármestert, hogy az ÉHG Zrt. javításra elvitte a konténert, de még
az óta sem hozta vissza. A Szabadság úti és a József Attila úti lakótelep közötti
játszótéren hangoskodás, rendbontás, szemetelés tapasztalható péntek és szombat
esténként és ez ügyben kéri a rendőrség jelenlétét az említett területen.
Ferencz Péter polgármester:
Ígéretet tesz arra, hogy a GAMESZ közfoglalkoztatottai minden héten hétfőn össze
fogják szedni a szemetet.
Herceg László helyi lakos:
Elmondja, hogy ő végignézte a 2011. február 14-i testületi ülés felvételét és az
alapján egy képviselő felszólalására figyelt fel, de miután telefonbeszélgetést
folytattak a képviselő letagadta az ő általa látott és hallott felszólalást, mely szerint
módosító indítványt nyújtott be az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
rendelet-tervezetre, amiből kiderül, hogy díjemelkedés mutatkozik.
Csuhány Béla képviselő:
2010. decemberében ő javasolta, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíja
differenciálva legyen, hogy ki mennyi bizottsági munkát végez. A 2011. február 14-i
testületi ülésre készült egy előterjesztés, melyre ő módosító javaslatot nyújtott be,
amit a bizottsági üléseken ismertetett és a képviselő-testület az ő javaslatát fogadta
el, miszerint a 20 ezer Ft-os alapdíj 18 ezer Ft-ra csökkent és ezután került
meghatározásra a bizottsági munkában résztvevők tiszteletdíja. Ezt követően
március elején Herceg László helyi lakos azt mondta neki, hogy ő megemeltette
magának a tiszteletdíjat, pedig azért választotta meg képviselőnek Bélapátfalva
lakossága, hogy az önkormányzat pénzét ne szórja szét, hanem fogja meg.
Elmondja, hogy ő a 2011. február 14-i testületi ülésen érdemben nem szólalt fel az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet tárgyalásakor,
hiszen azt már ő a bizottsági ülésen elmondta. Ő megnézte a lakosságnak leadott
kamera felvételt és abban sem szólalt fel érdemben a tiszteletdíjakról. Herczeg
László helyi lakost ezt követően felhívta telefonon és tájékoztatta arról, amit ő látott.
Herceg László helyi lakos:
Továbbra is állítja, hogy Csuhány Béla képviselő a 2011. február 14-i testületi ülés 5.
napirendi pontjában önálló képviselői indítványt nyújtott be, hogy a tiszteletdíjat 16
ezer Ft-ról 18 ezer Ft-ra emelje a képviselő-testület. A képviselő-testületi ülésen részt
vett a polgármester úr, a jegyző asszony, illetve a képviselők és kéri, hogy mondják
el, mi az igazság, mi hangzott el.
Ferencz Péter polgármester:
Nem érti a problémát, de tudomása szerint az önkormányzatnak többlet költséget
nem jelent a tiszteletdíj - Csuhány Béla képviselő által javasolt - differenciálódása.
Elmondja, hogy ő még soha nem nézte meg a testületi ülésről készült felvételeket, de
vállalja, hogy Csuhány Béla képviselő és Herceg László helyi lakos társaságában a
2011. február 14-i testületi ülést végig fogja nézni.
Barta Péter képviselő, Polgárőrség vezetője:
Ő 3 éve vezeti a Polgárőrség csapatát és elmondja, hogy 24 órás telefon ügyelet
van, melynek száma a képújságban is megjelenik. Tudomása szerint a rendőrség és
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a polgárőrség között soha nem volt megfelelő az együttműködés, de reméli, hogy ez
változni fog, hiszen mind két szervezet egy célért működik, Bélapátfalva
közbiztonságának fenntartásáért. Felajánlja a rendőrség részére a Polgárőrség
üzemeltetésében lévő LADA Niva gépjármű használatát.
Petrovics András r. ezredes:
Köszöni Ferencz Lajosné helyi lakosnak a Bélapátfalvai Körzeti Megbízotti Csoport
felé irányuló pozitív megnyilvánulását. A lakótelepi játszótér felügyeletéről
gondoskodni fog, de ha a lakosság rendbontást észlel, akkor azt jelezzék a 107-es
illetve a 112-es telefonszámokon. A Polgárőrséggel való kapcsolat soha nem volt
felhőtlen egyéb okokra hivatkozva, de ő is szeretné, hogyha a kapcsolat jó irányba
változna. Köszöni az autó használatának a felajánlást, de nem akarja, hogy
bármelyik rendőr kárt tegyen benne.
Barta Péter képviselő, Polgárőrség vezetője:
Javasolja, hogy a korábbi sérelmeket tisztázzák, hiszen ő is szeretné, hogy jó
kapcsolat alakuljon ki a két szervezet között.
Csuhány Béla képviselő:
Kérdezi, hogy várható-e létszámbővítés a rendőrségen, és ha igen akkor abból
Bélapátfalva kap-e létszámot?
Petrovics András r. ezredes:
Tájékoztatja a lakosságot, hogy 39 fő rendőr felvétele megtörtént, akik előre
láthatólag augusztusban illetve szeptemberben állnak munkába, ebből 13 fő az Egri
Rendőrkapitányságra fog kerülni. Lehetséges, hogy lesz létszámbővítés, de nem ígér
semmit, viszont szeretné, ha 24 órás rendőri ügyelet lenne Bélapátfalván.
Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
Polgármester

Fehér Lászlóné
Címzetes főjegyző
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