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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március
5–én 18.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház
nagytermében megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:

Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Barta Péter, Csűrös Zoltán és Sas Béla önkormányzati képviselők.

Nem jelent meg: Csuhány Béla és Vizy Pál önkormányzati képviselők.
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető
Település lakói közül: 62 fő
Napirend

1. Börtön objektum pályázati felhívásának lakossági véleményezése
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testületi tagokat, és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő
képviselőből 5 fő jelen van, a település lakói közül 62 fő jelent meg. Megállapítja,
hogy a közmeghallgatás határozatképes.
Ismerteti a település lakóival, hogy Magyarország Belügyminisztériuma növelni
kívánja a büntetés-végrehajtási intézetek számát. A Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága pályázati felhívást tett közre, mely szerint magyar települési
önkormányzatok tulajdonát képező, építésre alkalmas területek térítésmentes
felajánlását várják, ahol az intézetek megépítésre kerülnek. A beruházás
megvalósulása után a megépült objektum 500 fő fogvatartott elhelyezésére lesz
alkalmas. Az intézmény munkát ad 250 főnek, melyből legalább 60-65 fő felsőfokú
végzettségű (egészségügyi, közgazdász, gépészmérnök, informatikus, épületgépész,
élelmiszeripari mérnök, rendvédelmi felsőfokú végzettségű), továbbá középfokú
végzettségű, valamint a karbantartási, ingatlanüzemeltetési feladatokhoz szükséges
szakmákkal rendelkező (lakatos, asztalos, villanyszerelő, csőszerelő). Várhatóan
legalább 50-60 magyar települési önkormányzat fog a pályázaton indulni, 5
intézmény épül, és ebből az Észak-Magyarországi régióban 1 intézmény. Sejtése
van, milyen városokkal kell versenyezni, de nem 100 %, hogy nyer a pályázat. A
szórólapon részletesen leírtuk a Belügyminisztérium elvárásait, a pályázat alapvető
feltételeit, ezek alapján településünk alkalmas lehet a pályázat benyújtására. A
Képviselő-testület szeretné meghallgatni a lakosság véleményét, mielőtt belekezd a
pályázatba, ha nemtetszés van, akkor természetesen nem indítjuk el. A település
célja új munkahelyteremtés, mindenképpen előnyös lenne, ha 250 új állami
munkahely teremtődne Bélapátfalván. A beruházással értékesítődne olyan volt ipari
terület, amelyet piaci áron esélytelen értékesíteni. Az oktatási intézményekben
nagyobb lenne a kihasználtság, ha több a gyermek, több óvodai csoport, több iskolai
osztály kell, amihez több pedagógus szükséges. Amennyiben a megépítendő
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intézmény dolgozóinak csak a 20%-a települne életvitel-szerűen Bélapátfalvára, az
legalább 50 családot jelent, és legalább ennyi eladó családi ház gazdára talál. Ez a
későbbiekben az ingatlanpiac élénkülését is eredményezheti. A véleményeket
jegyzőkönyvbe foglaljuk, de szavazni nem kell. Várja a kérdéseket, véleményeket,
átadja a szót a lakosság részére.
Ferencz Éva bélapátfalvai lakos:
Jó lenne, ha munkahelyek teremtődnének Bélapátfalván. A közbiztonság az utóbbi 3
évben javult, ez érezhető. Kérdése lenne, hogy a látogatók, akik majd idejönnek a
fogvatartottakhoz, tudná-e az önkormányzat a lakosság még nagyobb biztonságát
garantálni?
Ferencz Péter polgármester:
Bélapátfalván két terület jöhet szóba, amik felajánlhatók, összefüggő 4 hektár
nagyságrendű terület szükséges, van még területünk, de az már termőföld, és
osztatlan közös tulajdon. A felajánlásra szánt területek rekultivált területek, ezt
mindenképpen jelezni fogjuk. Az egyik a volt Cementgyár, Ipari Park területén lévő
olajlefejtő, a másik pedig a régi mészüzem területe, aminek bejárata a tó felé vezető
útról közelíthető meg. Természetesen a rendőri jelenlét fokozottabb lesz.
Berecz Olivér bélapátfalvai lakos:
Érdeklődik, ha ez az elképzelés beindul, lesz-e munkalehetőség segédmunkások
részére is?
Ferencz Péter polgármester:
Ahogyan korábban is elmondta, 250 főnek ad munkát az intézmény széles a skála,
és kelleni fognak segédmunkások is. Nem keresett még meg helyi vállalkozókat vane erre lehetőség, betanított munkát biztosítani.
Harsányi János bélapátfalvai lakos:
Érdeklődik az őszi kampánynál elhangzott 2 üzemegység indulásáról, mi lett
ezekkel? Önéletrajzokat beadták az önkormányzathoz, de semmiféle információjuk
nincs ez ügyben.
Ferencz Péter polgármester:
Nem ő kampányolt ezzel, talán azoktól kellene ezt megkérdezni, akik így
kampányoltak. Információja az, hogy az egyik a házgyár, folytatja a letelepedési
folyamatot, fél éven belül el fognak indulni a nemes vakolat gyártásával. A másikról,
a Brikettgyártó üzemről nincs tudomása csak annyi, hogy büntető szakaszban van.
Kertész Zoltán bélapátfalvai lakos, Móricz Zs. utcából:
Biztatja, a Képviselő-testületet nyújtsa be a pályázatot, jót tenne Bélapátfalvának, ha
munkahelyek teremtődnének. Költöznének ide családok, bővülne iskola, óvoda
létszáma. Sok helyen járt már, ahol ez működik. Jó lenne, ha végre valami elindulna
Bélapátfalván, ha már a korábbi beruházásoknak nem sikerült. Pályázzunk
mindenképpen.
Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, ha pályázunk, kisvárosként pályázunk, nem biztos, hogy nyerünk is, mivel
a környékünkön nagyobb város is van, aki pályázik.
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Tóth István bélapátfalvai lakos a Rózsa utcából:
Támogatja és jónak tartja a pályázatot, kellenek a munkahelyek. Kérése ezt követően
az lenne, hogy a lakosság folyamatosan legyen tájékoztatva. Javasolja, hogy azon
településről, ahol ez működik, egy illetékest hívjunk meg és adjon tájékoztatást, náluk
ezt hogyan élik meg.
Ferencz Péter polgármester:
A későbbiek folyamán ez működhet, hogy meghívjunk valakit, aki tájékoztatást ad.
Bársony Károly bélapátfalvai lakos:
Elmondja, hogy a fegyveres erő tagja volt. Megnézte az interneten a bűnözési
helyzet alakulását, Eger a 3.-4. helyet foglalja el. Belügyminisztérium megerősíti a
rendőrségen a létszámot, és ha odafigyelnek a látogatási idő alatt, ezzel egyet ért.
Forgalom nagyobb lesz, vásárlók lesznek, talán nem kell félni ettől. Itt a munkahelyek
úgy lesznek, hogy szigorú ellenőrzésen esnek át azok, akik akár beszállítóként, akár
benti alkalmazottként fognak dolgozni az intézményben. Ha ez megvalósul hosszú
távon itt fognak maradni, érdemes lenne a lakosság egészének a véleményét kikérni,
hiszen többről van szó, minthogy egy ABC kerül ide. Nagy felelősséggel, de vágjunk
bele. Rosszabb helyzetben vagyunk, mint a 70-es években, akkor került el innen. A
közlekedés jó, de turista nincs, mozdulni kellene. Az állandó letelepülni kívánók
részére az üres házak felajánlása az önkormányzat részéről. Büntetés-végrehajtási
szakemberrel kellene leülni egy tárgyalás erejéig.
Harsányi János bélapátfalvai lakos:
Amennyiben a pályázat megvalósul, a szakemberektől, akik felvételre kerülnek,
szükséges lesz az erkölcsi bizonyítvány.
Ferencz Péter polgármester:
Büntetés-végrehajtás hatásköre lesz, a dolgozókat valószínűleg átvilágítják majd.
Berecz Gábor bélapátfalvai lakos, Arany J utcából:
Elmondja, hogy annak idején a kőbányában is rabok dolgoztak, volt munkahely.
Ferencz Péter polgármester:
Félreértés ne legyen, nem a bányát szeretnénk megnyitni.
Póta Istvánné bélapátfalvai lakos, József Attila utcából:
Jól érveltek, jól kell sikerülnie, hogy előre mozduljunk. Támogatja, hogy pályázzunk.
Ferencz Péter polgármester:
Nem az önkormányzaton múlik, de ha pályázni és nyerni szeretnénk, kell politikai
támogatás is.
Berecz Olivér bélapátfalvai lakos, II. Rákóczi F. utcából:
Érdeklődik, hogy ha itt épülne meg ez az objektum, akkor mennyi idő az, amire
elkészül?
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Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a lakosságot, hogy nem rövid idő alatt épül meg, de ha sikerül, állami
munkahely lesz, nem vállalkozói építkezés. Gond van az alapozásnál, rekultiválás
nem sikerült, elásott hulladékok vannak a földben, a többi területen is hasonló a
probléma, korábban azt az információt kapta, hogy a talaj olyan, mint a Tátrai
Nemzeti Parkban, ami most bebizonyosodott, hogy nem így van.
Ferencz Éva bélapátfalvai lakos:
Elmondja, hogy korábban a vasútnál dolgozott, nagyobb volt a forgalom és úgy
gondolja, hogy ha ez a pályázat sikerül a vasúti forgalom is újra beindulhat. Erre a
menetrendi időszakra már megrendelték a járatokat, de jövőre már nem biztos.
Ferencz Péter polgármester:
Bélapátfalva lakosságának az 1980-’85-ös évekhez képest a személyautók
darabszáma nőtt, és a vasút kárára ment. Hallott róla, hogy a 3 szerelvényt be
szeretnék szüntetni, ennek utánajárt, nincs szó róla. Amiről beszélünk ez egy állami
projekt.
Bársony Károly bélapátfalvai lakos:
Érdeklődik, hogy az önkormányzat költségvetéséből mennyi összeget jelent a
pályázat elindítása?
Ferencz Péter polgármester:
Nincs milliós költsége, tervezési költség sincs, állami pályázat lesz, pályázatíró nem
kell hozzá, nekünk ez kb.: 100 e Ft-ba kerülhet, és a 4 ha terület térítésmentes
felajánlása. A Képviselő-testület többsége úgy gondolja, pályázzunk. Önök
választották a Képviselő-testületet, mi pedig kérjük a lakosság véleményét, írásban is
lehet beadni véleményeket, és ha nemleges a döntés, akkor természetesen nem
indítjuk el.
A Képviselő-testület kellő támogatást kapott, valamint instrukciót, amit orvosolni kell.
Megköszöni a részvételt, és a közmeghallgatást bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
Polgármester

Fehér Lászlóné
Címzetes főjegyző
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