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1. Helyi közügyeket érintő kérdések, javaslatok
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a Képviselő-testületi tagokat, és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van. Megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy év végéhez közeledve, áttekintjük az ez évi
gazdálkodásokat, és pályázatainkat. Az önkormányzat által benyújtott pályázatok, és
a megkapott pályázatok aránya nem azonos.
Ismerteti az elnyert pályázatokat, miszerint tüzelőanyag támogatásra az igényelt 450
m3 helyett 150 m3 tűzifát kaptunk, ami 2017-ben kerül kiosztásra, elnyert összeg 2,6
M Ft, amihez az önkormányzatnak önerőt kell biztosítani, illetve a beszállítás is az
önkormányzatot terheli, ez 500 e Ft. Közmunkaprogramban 44 fő dolgozik, önerőt
ehhez nem kellett biztosítani. Jelentősen javult a munkamorál, értékteremtő munkára
tértünk át. Saját térkő gyártás folyik, és a mezőgazdaságban is dolgoztak a
közmunkások, termeltek az iskolai menzára (burgonyát, zöldborsót, babot, céklát,
fokhagymát, vöröshagymát, sárgarépát), ezekből a közcélúak segítése céljából is
került kiosztásra. Bélapátfalva Város nyert 248 M Ft-ot szennyvízelvezető
hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítésére. Célunk ezzel a pályázattal
az volt, hogy a Tó környékére eljuttassuk a szennyvizet, de arra a területre nem
sikerült, mert ott nem növekszik a lakosságszám. Kormányrendelet fejlesztési
kötelezettséget ír elő, ezért kiemelt beruházásként fog megvalósulni a szennyvíztelep
korszerűsítése.
Benyújtottunk még pályázatokat, amik döntésre várnak:
- A „Zöld város kialakítása” című, amelynek célja, közösségi tér kialakítása, a
lakótelepek közötti terület megújítása (játszótér, fitness park, a volt kazánház
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felújítás). A lakótelepet szeretnénk a IV. Béla úttal összekötni, egy „átjáró”
kialakítása van folyamatban. A szoborpark megújítása, és a cementgyári
vasúti megállóhely melletti területen egy park kialakítása.
Az „Ipari park fejlesztése” című 400 M Ft, amelynek célja, az Ipari Park, volt
cementgyár területén az ivó- és tüzivíz hálózat, a szennyvízhálózat, a
gázvezeték, valamint a villamos hálózatrekonstrukciója, szükség esetén új
építése, a telkekre a házi bekötések kialakítása. Az iroda épület energetikai
felújítása (szigetelés, radiátortest csere) a lapos tető átépítése, a villamos
hálózat felújítása szerepelne benne.
„Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című pályázat.

Elmondja, hogy voltak elutasított pályázataink is 2 db, egy „Műfüves sportpálya” és
egy konyhafejlesztési.
A beruházások, fejlesztések kapcsán elmondja, hogy utakat újítottunk fel saját
bevételekből, önerőből, a Gyár út aszfaltozása megvalósult, mely 4 M Ft, az
Apátságnál lévő bekötő út aszfaltozása 100 m, de csak az önkormányzati útszakaszt
tudtuk megcsinálni 1,6 M Ft-ért. A Mártírok út I., 125 m-es szakaszának építése
elkezdődött, 10 millió forint lesz. A Bocskai úti árokfelújítás után a járda
aszfaltburkolatot kapott, ami 1 M Ft. A Táncsics utcában, az Óvoda mögött elkészült
az árok 1,5 M Ft volt. Bartók Béla útra elkészült a járda tervezete 900 e Ft-ért.
Készült a tó alatti parkolóhoz 250 e Ft értékben 200 db gyeprács, 250 db folyóka,
120 db járdalap, 390 db térkő.
Elkészült a belváros tervezési alaptérképe 500 ezer forint, a belvárosi tervekhez a
tervező kiválasztása megtörtént, a héten esedékes helyszíni bejárás után kezdődik a
tervezése.
Tanuszodával kapcsolatos önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatosan, megtörtént
a szennyvízbekötés 3,5 millió forint összegben. Az áramot az ÉMÁSZ a telekre vitte
1,9 M Ft-ért, ez tartalmazta a járda helyreállítását is, és folyamatban van az uszoda
árambekötése, mely 1 millió forint lesz. Az uszoda vízbekötésénél az engedélyre
várunk, 650 e Ft lesz. A tűzoltó kiszolgáló út építése kötelező elem, folyamatban van
4,2 millió forint. A gázbekötés tervezése is folyamatban van, 1 millió forint.
Egyéb felújítások, beruházások történtek, a Magyar Államtól megkapott lakás
felújítása az Ady Endre úton, ami szolgálati lakássá alakítása folyamatban van 1,6 M
Ft. Az Egészségház tetején kisebb felújítást kellett végrehajtani 350 ezer forint.
A közmunkaprogram része volt a Bartók Béla utcában, Marx Károly utcában, Bocskai
utcában, Rákóczi utcában, történt útpadka rendezés, és amíg az idő engedi
folytatódnak a munkák. A Gyár út 4 szám mellett 75 e Ft, valamint a Bartók Béla út
bevezető szakaszán áteresz készült az útra 32 e Ft, mindkettő saját költségen.
Szintén a közmunkaprogram keretein belül az asztalosok legyártottak 10 asztalt, 20
padot, 15 kukát, kihelyezésük megtörténik, ahogy az idő engedi. Ezen kívül készül a
bölcsőde kerítése is. Az idei évben eddig jutottunk, ezeket tudtuk elvégezni, a
továbbiakban várjuk a pályázatok elbírálását. Kérdezi a megjelent lakosokat vannake az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve a helyi közügyeket érintő kérdések,
javaslatok.
Németh Róbert, Akácfa úti lakos:
Elmondja, hogy valóban a mai nappal elkezdődött a Mártírok út felújítása. Kérdezi
milyen mértékben fog történni a felújítás? Kérdezi, hogy a Mártírok úton lévő
romházat nem-e lehetne lebontani, balesetveszélyes? Akácfa úton sem lehet
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közlekedni, és gondok vannak a közvilágítással is. Erre is kellene valami megoldást
találni. Kérdezi, a közkutakat miért kellett leszerelni?
Ferencz Péter polgármester:
Mártírok úttal kapcsolatosan elmondja, hogy 1 hónapos csúszással kezdték a
felújítást, mert voltak anomáliák, így most a hosszú szakasz aszfaltozása, árok
rendezése történik, és mivel belterületi utakra nincs pályázat, ezért csak szakaszokra
bontva tudjuk megoldani. A romház nem az Önkormányzat tulajdona, felszólítást
küldünk a lebontásra. Akácfa utcával kapcsolatban úgy tudjuk megépíteni, hogy
mivel 4-5 szakaszból áll, ahogy tudunk haladni azt is elvégezzük, és a ciklus végéig
megpróbáljuk befejezni, ott először a vízelvezetést kell megoldani. A közkutakat
valóban leszereltettük, az ÉRV-vel megvizsgáltattuk, azon a szakaszon szennyvízre,
vízre nincsenek rákötve, az önkormányzat fizette ki, napi szinten 1m3 volt, amit
kiszámláztak. A közvilágítás bejelentéstől számítva 40 nap a hibaelhárítás, van rá
hivatalos formanyomtatvány a műszaki osztályon.
Pappné Fürjes Zsuzsanna, Május 1 út. 15. szám alatti lakos:
Szintén a közvilágítással kapcsolatban szeretné jelezni, hogy a házuk előtt van
ugyan villanyoszlop, de lámpatest nincsen rajta, elég sötét az a szakasz. Kérése az
lenne, helyezzenek oda lámpatestet.
Ferencz Péter polgármester:
Ha ilyen kérés van, jelezzük az ÉMÁSZ felé.
Kiss Csaba műszaki előadó:
Elmondja, hogy oszlopszám megjelöléssel kell lejelenteni a problémát, általában 5-10
db bejelentést követően jönnek megjavítani.
Bársony Béla, Szabadság úti lakos:
Régi egészségház épülete iránt érdeklődik, hogy folytatódik-e az emeleti szintnek is
a felújítása? A Pékség előtti szakaszon miért nem lehet biztonságos gyalogutat
kiépíteni? Régóta probléma ott a közlekedés. Az Apátsági új sétányon az ÉRV
vízvezeték cseréjét tervezi, mielőtt építünk valamit, miért nem nézzük meg
közműveknél, hogy mi van a földben? Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban, látta
elkészült a Táncsics út elején az árok. Gondoskodni kell a megfelelő alapokról, és az
egészet végig megcsinálni. Pályázatot, amíg nem nyerünk, addig is a piactérnél
rendezni kellene az aszfaltot, bebetonozni a kátyúkat akár úgy, hogy a
közmunkásokat bevonva. A tónak a tisztességes neve Gyári tó, többször is szóvá
tette, új nevet kapott, mert az szép és vonzza a turistákat. Információs táblát kellene
elhelyezni a tó környékén, ami ismerteti a tó történetét, eredetét. Felértékelődött a
Lóczy forrás, kéktúra oszlopok országosan elkészültek, itt is van 5-6 irány, a Lóczy
forrás szinte mindegyiken rajta van, viszont a Gyári tó (így vagy úgy) egyiken sincs
feltüntetve. Több rendezvényen is gond volt a hangtechnikával, hangosítással,
valószínűleg elavult a technika, gondoskodni kell róla, hogy a későbbiekben ne
forduljon elő hasonló probléma.
Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy a régi egészségház épületére a Járási Hivatal nyert 100 M Ft-ot, és
az információk alapján folytatják a munkálatokat. A csapadékvíz elvezetéshez meg
van tervezve minden a Táncsics úttól a IV. Béla útig. A pékség előtti szakaszt jelezni
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fogjuk a közút felé, mert a járda nem az Önkormányzat tulajdona. Amikor egy terv
elkészül, minden szakhatóság felé jelezni kell, és azután lehet beadni a pályázatot.
Az Apátsági sétányon a munkálatokat nem is lehetett volna elkezdeni az ÉRV
hozzájárulása nélkül. A hangosítást meg fogjuk oldani, szakemberre bízzuk.
Molnár József, Petőfi úti lakos:
Úgy gondolja, a belvárosi terveket meg kellene mutatni a település lakosságának is,
hogy mondhassanak véleményt. A Béke út végén van egy autómosó, amit
manapság szerviz aknának használnak, legtöbbször nem is helyi lakosok. Ha esetleg
elbontásra kerülne, környezetvédelmi szempontból is meg kellene vizsgálni a
problémát.
Ferencz Péter polgármester:
Amiről itt szó van a Petőfi utcában, az közterületen zajlik, bejelentés az
önkormányzathoz nem érkezett, hogy ez probléma lenne. Mi legyen a jó megoldás?
Annak idején kérték a lakók, hogy ez az autómosó megépüljön, és ha a bontását is
kérik, akkor az Önkormányzat intézkedni fog. Közös képviselőt megkeressük,
egyeztetni fogunk, és kikérjük a Béke utcai lakosok véleményét is. Ha hivatalosan
ebbe belefolyunk, akkor meg lesz szüntetve.
Boros Dénes, Bartók Béla úti lakos:
Több éves probléma, hogy a Recska patak tele van szeméttel, mocskos és a
patkányok is elszaporodtak a környéken. Orvosolni kellene, konténert kellene
kihelyezni. Túrázók több alkalommal is megkérdezték, hogy a Telekessy Vendégház
felé vezető útszakasznak nincsen gazdája, lassan járhatatlan.
Ferencz Péter polgármester:
Elmondja, hogy a Recska pataknál egy behatárolt szakaszról beszélünk, ami érint
2*8 családot, aki a szemetét a patakba rakja. Nem gondolja, hogy az
Önkormányzatnak kellene ezt rendeznie. Konténer kihelyezése megoldható, de
szemetet nekik kell eltakarítani. Terveztünk egy utcagyűlést, ahol ez is téma lesz. A
Telekessy Vendégház felé vezető útszakasz a Magyar Állam tulajdona.
Póta Istvánné, József Attila út 8/10 szám alatti lakos:
Kérdezi, hogy a fodrászat melletti átjáróban, ami összeköti a IV. Béla utat a József
Attila úti lakóteleppel, egy lámpatestet nem-e lehetne elhelyezni? A Tűzoltóság
mögötti területen egy népparkot ki lehetne alakítani, rendezvények tartására jó
megoldás lenne.
Ferencz Péter polgármester:
A fodrászat melletti közben voltak lámpatestek, amíg tönkre nem tették. A
„Barnamezős pályázatban” van tervezve néppark kialakítása.
Kiss Csaba műszaki előadó:
Lámpatestekkel kapcsolatosan elmondja, hogy azt a fajtát már nem gyártják, amik ott
voltak, az összetört darabjai megvannak, de próbáljuk megoldani a problémát.
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Hegyi Antal, Rózsa utcai lakos:
A tájékoztató, amit polgármester úr elmondott számára elfogadható. Szeretné jelezni,
a Rózsa utcában több helyen is darabok hiányoznak az aszfaltból, időszerű lenne
kijavítani, mert ha bejön a fagyás csak rosszabb lesz.
Kovács Józsefné, Szabadság úti lakos:
A piacnál a szegélykövek, ahogy le vannak rakva és az aszfalt között van egy 30-40
cm-es sáv, azt is be kellene betonozni, mert ha lesz ott Adventkor a Karácsonyi
vásár rendes világítás nincsen, balesetveszélyes.
Ferencz Péter polgármester:
Nem akartuk ezt úgy hagyni, tervezni fogjuk a kátyúzást ezeken a területeken is.
Kovács Ferencné, Apátság úti lakos:
Kérték a kirándulók, köszönje meg a Tónál kiépítésre került illemhelyet, és köszönik
a tisztaságot. Jelezni szeretné, hogy gondoljunk a későbbiekben a mozgássérültekre
is, nekik nehézkes a lépcsőn való feljutás. A nyársalóknál nem-e lehetne
szabályozni, hogy ne parkoljanak a fűre, illetve autókkal ne menjenek annyian fel,
mert sok esetben akadályozzák a forgalmat.
Ferencz Péter polgármester:
A terület a Magyar Állam és az Eger Erdő Zrt. tulajdona. A víkendházakhoz pedig
csak erre tudnak feljutni, de a parkoláson el kell gondolkodni.
Mivel nincs több kérdés, javaslat, megköszöni a részvételt, és a közmeghallgatást
bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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