Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1.
Tel.: 36/ 554-300
___________________________________________________________________

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület
2012. augusztus 16-i közmeghallgatásának
JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva
közmeghallgatáson.
Jelen vannak:

Városban

a

2012.

augusztus

16-án

megtartott

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
Laczka Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető
Dudásné Dr. Géczi Erika aljegyző
Meghívott vendég: Horváth László Heves megyei kormánymegbízott,
országgyűlési képviselő
Tóth Erzsébet Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és
Módszertani Intézet igazgató
Benedek István HMIK vezetője
Település lakói közül: 120 fő
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a megjelenteket és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a 7 fő
képviselőből 7 fő jelen van, továbbá a település lakói közül 120 fő. Megállapítja, hogy
a közmeghallgatás határozatképes, melynek napirendi pontja:
1. Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete
„Bentlakásos intézmények kiváltása” pályázatához bélapátfalvi
lakásvásárlások.
Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy a Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani
Intézetének „Bentlakásos intézmények kiváltása” című pályázatához bélapátfalvi
lakásvásárlások
szükségesek,
emiatt
a
településen
aláírásgyűjtéssel
kezdeményezték a közmeghallgatást. A képviselő-testület a többségi véleményt tudja
képviselni ebben a témában is. Az önkormányzatnak nincs döntési kompetenciája
ebben az ügyben, hiszen nem lehet megtiltani senkinek, hogy eladjon vagy
vásároljon házat. A képviselő-testület az elmúlt napokban névtelen leveleket kapott,
melyben méltatták a testület ehhez az adott ügyhöz való állását, és kérték a levél
felolvasását, de a lakossági fórum ezt a célt szolgálja, hogy itt mindenki elmondhatja
a véleményét. Nem fog sem most, sem a jövőben névtelen levelekre válaszolni és
intézkedéseket hozni.
Tóth Erzsébet igazgató:
Köszönti a megjelenteket és ismerteti a pályázatot. A kormány elfogadott egy
programot az intézményi férőhelyek kiváltásáról, stratégiájáról, mely 2011. január 1jén lépett életbe. Ez azt jelenti, hogy a fogyatékos személyeket integrálva ki lehet
helyezni a település lakosai közé. A pályázat célja, az intézmények kiváltása, mely
100%-ig támogatott uniós forrásból valósulna meg. Erre készült a megvalósíthatósági
tanulmány. Az otthonban élők életminőségét javító lehetőség, továbbá cél az idősek
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létszámának növelése, a nappali ellátás és a csökkent munkaképességű emberek
foglalkoztatása.
Benedek István HMIK vezető:
Javasolja, hogy először kerüljön megtekintésre az Andornaktályán készült film.
Köszönti a megjelenteket, és ismerteti a lakossággal, hogy Andornaktályán 1993-tól
működik az otthon, ahol 12 fő él. Az 50 főtől nagyobb otthonokat családias
környezetbe ki lehetne helyezni. A bentlakásos intézmények kiváltása pályázat nagy
lehetőség lenne Bélapátfalva számára, mivel 7 milliárd forint áll rendelkezésre,
amiből ha nyer a pályázat, 1 milliárd forint beruházás érkezne a városba, és további
munkahelyek létesülnének. Az intézményben felszabaduló helyeken 100 fős varroda
valósulna meg, a nappali ellátás tehermentesítené azokat a családokat, ahol
fogyatékkal élőket gondoznak.
Horváth László kormánymegbízott:
Köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy a település érdekeit szem előtt tartva
figyeli a hozzászólásokat és válaszol a felmerülő kérdésekre.
Csűrös Istvánné Bélapátfalva, IV. Béla út 22. sz. alatti lakos:
Köszönti a megjelenteket. Elismerését fejezi ki azoknak a családoknak, ahol nincs
intézménybe adva a fogyatékos családtag, de felháborítónak tartja, hogy nem
kérdezték meg a lakosságot a családi házakba történő kihelyezésről. Véleménye
szerint az ingatlan értéke jelentősen csökken ez által, ha a szomszédba fogyatékos
emberek kerülnek. Kérdezzék meg Bélapátfalva lakosságát, aki szavazati joggal
rendelkezik akár népszavazás formájában, hogy akarja-e vagy sem a fogyatékosok
kihelyezését lakóingatlanokba. A pályázati kiírás tartalmazza, hogy minél nagyobb
földrajzi és közigazgatási területen kell megvalósítani. Miért pont Bélapátfalván
kerülne megvételre a 9 ingatlan? Nem ért egyet a pályázat ezen formában történő
megvalósításával.
Bogdán Tibor Bélapátfalva, Rákóczi F. út 9. sz. alatti lakos:
A tájékoztatást hiányolja. Milyen ingatlanokról van szó, ahova a fogyatékosok
kerülnének? A 13 kistérségi település közül miért pont Bélapátfalvára, Mónosbélre
és Nagyvisnyóra esett a választás? Csak most értesült a lakosság arról, hogy milyen
fázisban van a projekt, a megvalósíthatósági tanulmány már elkészült, el lett küldve.
Nem tudják, hogy mit tartalmaz. Elmondja, hogy ez az 1 milliárd forint jobb helyre is
kerülhetne, például a turizmusfejlesztésre. Szerinte a turizmus is vissza fog esni
ezáltal, hogy a fogyatékosok az utcára kikerülnek és nem mindegy, hogy kivel élne
együtt szomszédságban. Nem érti, hogy miért nem lehet népszavazást kiírni.
Javasolja, hogy kérdőívek kerüljenek ki a lakosság számára, amiket aztán lehet
összesíteni.
Végh Enikő Bélapátfalva, IV. Béla út 24. sz. alatti lakos:
6 éve költözött családjával Bélapátfalvára, mert nagyon tetszett nekik a város. Az
ingatlanra, melyben élnek, rengeteget költöttek és attól fél, hogy le fog redukálódni
az értéke, amennyiben fogyatékosok költöznek a szomszédjába. Nem szeretne ezzel
a körülménnyel együtt élni, és kéri az illetékeseket, hogy az érdekeiket, kéréseiket
vegyék figyelembe.
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Kiss Sándorné Bélapátfalva, Béke út 2. sz. alatti lakos:
Nem tartja szerencsésnek a fogyatékosok kiköltöztetését. Embertelen megoldás.
Ebben az épületben megvannak a feltételek és a körülmények az életvitelükhöz.
Ferencz Lajosné Bélapátfalva, Szabaság út 2/3. sz. alatti lakos:
Elmondja, hogy 24 évig dolgozott a fogyatékosok között és aranyosak, kezelhetők.
Emberszámba kell venni őket. Örül, hogyha megcsinálják a lakóotthonokat.
Lengyel János Bélapátfalva, Május 1. út 3. sz. alatti lakos:
A szomszédait kérdezte, akik azt mondták, hogy nincs kifogásuk az ellen, ha az
otthon lakóit a közvetlen szomszédságukban helyezik el. Elmondja, hogy ő szívesen
ott maradna velük.
Kovács Ervin Bélapátfalva, Petőfi út 4. sz. alatti lakos:
Nem a pályázati felhívással van a lakosságnak problémája, hanem azzal, hogy nem
tájékoztatták őket erről a lehetőségről, továbbá nem lehetett tudni, hogy a pályázat
már beadásra került-e. Elsősorban a lakosság érzékenyítését kellett volna megtenni
a pályázattal kapcsolatban. A megvalósíthatósági tanulmányt sem látta senki. A
megkérdezett képviselők nem tudtak a pályázatról és a beadás körülményeiről. A
pályázati kiírás szerint minél szélesebb földrajzi és közigazgatási területen kell
megvalósulnia a lakóotthonoknak. A szélesebb földrajzi helyzetbe Eger város is
beletartozik. Biztos ott is vannak üres lakóházak, melyeket át lehet alakítani. Mi az
oka, hogy Nagyvisnyó, Mónosbél és Bélapátfalva települések szerepelnek a
pályázatban? Előtérbe helyezve Bélapátfalvát 9 lakóingatlannal. Szilvásvárad miért
nincs benne? Szóbeszéd tárgya az is, hogy a pályázat megírása előtt vagy közben
átminősítették a fogyatékosokat, súlyosságukat illetően. Kérdi az igazgatónőt, hogy
mi ebből az igazság, és miért volt erre szükség? Javasolja a megvalósíthatósági
tanulmány átdolgozását a térség lakosainak bevonásával, egyeztetésével,
érzékenyítésével. Amennyiben ezt a megoldást nem tartják megfelelőnek, úgy
népszavazást írjanak ki a törvényi előírások szerint.
Kovács Józsefné Bélapátfalva, Szabadság út 7/1. sz. alatti lakos:
Bélapátfalván az emberekben nincs együttérzés? A gondozottakhoz, ha szépen
szólnak, nem bántanak senkit. A turizmushoz ennek semmi köze. Azért nem jönnek
ide a turisták, mert akinek ez megfelel annak nincs pénze, akinek meg pénze van,
az nem ilyen helyre jön. A szociális otthon mögötti területre kellene lakóházakat
építeni a fogyatékosok kihelyezésére. Valami köztes megoldást kell találni, ami jó a
településnek és az otthon lakóinak egyaránt.
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a lakosságot, hogy népszavazást akkor írhat ki az önkormányzat, ha az
a hatáskörébe tartozik. A szociális otthon megyei hatáskör. A képviselő-testület a
lakosság véleményét fogja továbbítani a kormányhivatal felé.
Benedek István HMIK vezető:
Elmondja, hogy megvalósíthatósági tanulmány készült el, ami azért kellett, hogy a
pályázatot miképpen lehet megvalósítani. Pályázat nem került beadásra.
Fogyatékosok között vannak könnyebben, illetve nehezebben kezelhetők. A
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tanulmány készítése során egyenként beszélgettek el az ellátottakkal, aminek
kapcsán különböző szinteket állítottak fel, hogy kik azok, akik lakóingatlanba
költözhetnek és ki az, aki marad az intézményben. Ingatlan értékcsökkenés nem
igaz, mivel a megvásárlásra kerülő ingatlanok rendbe lesznek téve, javítva ez által a
városképet.
Tóth Erzsébet igazgató:
Elmondja, hogy több levelet is kapott az intézmény Andornaktályáról, melyben
pozitívan nyilatkoznak a fogyatékosokról, az ottani lakóotthonról.
Bogdán Tibor Bélapátfalva, Rákóczi F. út 9 sz. alatti lakos:
Mi célból születtek a levelek? Igaz-e az a feltevés, mely szerint átértékelték a
fogyatékosok súlyosságát?
Ferencz Péter polgármester:
Mi kértük az írásos véleményüket, mivel az Andornaktályán tett látogatás
időpontjában nem tartózkodtak otthon.
Tóth Erzsébet igazgató:
Nem volt ilyen eset, hogy átértékelték volna a fogyatékosok súlyosságát, a lakók
képességeiket vizsgálták.
Végh Enikő Bélapátfalva, IV. Béla út 24. sz. alatti lakos:
Június elején a Módszertani Otthon dolgozói jártak nála és kérdőívet töltettek ki. Mi
lett ezeknek a kérdőíveknek a sora? Mire kellettek? Ha ezt a pályázatot akkor is
tudták miért nem tájékoztatták a lakosságot.
Tóth Erzsébet igazgató:
A megvalósíthatósági tanulmányhoz kellettek a kérdőívek.
Fónagy Imre tó környéki lakos:
Jól működő dolgot szétforgácsolódni lát. Kinek az érdeke ez? Ő sem szeretné, ha az
édesanyja szomszédságában fogyatékosok laknának. Pétervásárán van egy
közművesített ingatlana, melyet szívesen felajánlja erre a célra.
Dévai Sándorné Gyöngyös, Varga L. út 12. sz. alatti lakos:
A fia itt van az otthonban, nincs vele probléma, és elítéli, hogy így beszélnek a
fogyatékos emberekről. Elfogadná a szomszédjába és támogatná a fogyatékosokat.
Takács Mártonné Bélapátfalva, Kossuth L. út 18. sz. alatti lakos:
Már elmúlt 81 éves, dolgozott a fogyatékosok közt, de nem szeretné, ha a
szomszédságában laknának. Kéri, hogy vegyék meg az ingatlanját, mivel úgy tudja,
hogy talán a szomszédja is eladná a házát.
Lakatos Zoltánné Bélapátfalva, Mártírok út 9. sz. alatti lakos:
Tiszteli és becsüli a fogyatékosokat. Nincs velük probléma. Ez pont olyan, hogy a
szomszédba cigány megy vagy nem cigány. Ez az igazság, erről van szó.

5

Benedek István HMIK vezető:
A lakásokban is gondozókkal lennének az ellátottak.
Horváth László kormánymegbízott:
A tájékoztatás hiánya indulatokat váltott ki. A pályázat nincs beadva, ha beadják,
attól még el lehet állni, de nem is tud pályázni Bélapátfalva erre az ingatlanra, mert
megörökölte. Laktanyából lett szociális otthon és megyei fenntartású az intézmény.
Bélapátfalva annyit tud tenni, hogy a pályázat benyújtója felé megfogalmazza a
véleményét, hogy akarja vagy nem ezt a pályázatot. Ezt úgy tudja, hogy a képviselőtestület megkérdez mindenkit kérdőív formájában, jól megszerkesztett kérdésekkel,
melyet minden ingatlanba eljuttat. Aki akar, válaszol, de csak névvel, címmel ellátva,
mert egyébként nem lehet érvényesnek tekinteni, a kitöltött kérdőíveket pedig az
önkormányzathoz kell eljuttatni. Az 1 milliárd forint, ami a pályázatra van kiírva még
nincs meg és az EU előírja, hogy nem is lehet másra költeni, csak nagyon indokolt
esetben. Jelen esetben nem lát indokot, ki kell mondani, hogy legyen, vagy ne
legyen ez a pályázat. Ennek viszont vállalni kell a következményét hosszútávra. Egy
országgyűlési képviselő nem írhat, nem értékelhet, és nem dönthet egy pályázatról,
csak lobbizhat érte. Amennyiben az lesz a többségi álláspont, hogy ez a pályázat
nem kell, csak kérheti, és nem utasíthatja az intézmény vezetőjét, hogy álljon el a
pályázattól.
Ferencz Péter polgármester:
Az önkormányzat és a képviselő testület minden családot meg fog kérdezni kérdőív
formájában, az önkormányzaton feldolgozásra kerül, és ennek függvényében fogja a
képviselő-testület kialakítani az álláspontját.
Megköszöni a részvételt, és a közmeghallgatást bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
Polgármester

Fehér Lászlóné
Címzetes főjegyző
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