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Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. július 
11-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
N a p i r e n d 

 
1. Bélapátfalva „új” Polgármesteri Hivatal tervpályázat nyertes pályamű 

bemutatása       
2. Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola közbeszerzési eljárása      
3. Önkormányzati lakások bérbeadása      
4. Adásvételi szerződések módosítása       
5. Bükki Nemzeti Park Bélapátfalva 0140/2, 0179/3 hrsz-ú bél-kői bővítése   
6. Bélkő Kht. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása    
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 

  
 

Határozat száma Határozat tárgya 

89/2007.(VII.11.) Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola első készlet beszerzésére kiírt 
közbeszerzési eljárásáról szóló Ajánlattételi felhívás elfogadása  

90/2007.(VII.11.) Berecz Kálmánné részére önkormányzati lakás bérbeadása  
91/2007.(VII.11.) Önkormányzati lakás bérlésének elutasítása  
92/2007.(VII.11.) Baranyi Vilmosné, Baranyi Dániel, Danó Alajosné részére önkormányzati lakás 

bérbeadása  
93/2007.(VII.11.) Váradi Mária és az önkormányzat közötti csereszerződés megkötése 
94/2007.(VII.11.) Csománé Váradi Tímea ingatlanának beépítési kötelezettség meghosszabbítása 
95/2007.(VII.11.) Holló Gyuláné ingatlanának beépítési kötelezettség meghosszabbítása 
96/2007.(VII.11.) Kovács József és Hegedűs Krisztina ingatlanának beépítési kötelezettség 

meghosszabbítása 
97/2007.(VII.11.) Bükki Nemzeti Park Bélapátfalva 0140/2, 0179/3 hrsz-ú bél-kői bővítésének 

elutasítása  
98/2007.(VII.11.) Gécziné Kovács Erika Felügyelő Bizottsági tagságának elfogadása   
99/2007.(VII.11.) Gédra Ferenc Felügyelő Bizottsági tagságának elfogadása   

100/2007.(VII.11.) Bárdos Péter Felügyelő Bizottsági tagságának elfogadása   
101/2007.(VII.11.) Czilli Ede Felügyelő Bizottsági póttagságának elfogadása   

   
 
 

Bélapátfalva, 2007. július 11. 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2007. július 
11-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:  Ferencz Péter polgármester 
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       Kary József alpolgármester 
       Balogh Sándor, Barta Péter, Boros Mária,  

     Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János, Kovácsné Kakuk Mária,  
     Mező Ervin és Vizy Pál testületi tagok 

 

Nem jelent meg: Bikki Oszkár, Schillinger Györgyné testületi tagok   
       

Hivatalból jelen van:   Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
     Fajcsák Dénes építésügyi előadó 
   Varga Sándorné GAMESZ vezető  
                                      Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 

Meghívott vendég:  Váncza László Váncza Művek Építészeti Műterem 
    Szécsi Zoltán Váncza Művek Építészeti Műterem 
    

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket a meghívott vendégeket és megállapítja, hogy a 
12 fő képviselőből 10 fő jelen van és az ülés határozatképes.  
Javasolja, hogy technikai okok miatt a napirendi pontokat az alábbiak szerinti 
sorrendben tárgyalja meg a képviselő-testület.     
 

Napirend 
 
 

1. Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola közbeszerzési eljárása      
2. Önkormányzati lakások bérbeadása      
3. Bélapátfalva „új” Polgármesteri Hivatal tervpályázat nyertes pályamű 

bemutatása       
4. Adásvételi szerződések módosítása       
5. Bükki Nemzeti Park Bélapátfalva 0140/2, 0179/3 hrsz-ú bél-kői bővítése   
6. Bélkő Kht. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása    
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10 
igen szavazattal elfogadta. 
 

 

I. Napirend 
Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola közbeszerzési eljárása     
 

Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Firkó János képviselő kiment a tanácskozó teremből. A létszám 9 
fő és az ülés határozatképes.  
Ismerteti a Bélapátfalvai Körzeti Általános Iskola közbeszerzési eljárását.  
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy milyen eszközök beszerzéséről szól az eljárás? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Bútorok és egyéb berendezések beszerzéséről szól a közbeszerzési eljárás 19 millió 
Ft értékben. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a következő ajánlattételi felhívás előterjesztésénél egy rövid 
tájékoztatót kellene mellékelni arról, hogy milyen eszközbeszerzést hajt végre az 
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önkormányzat. Úgy gondolja, hogy a digitális tábla beszerzése nem szükségszerű.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az iskola vezetői szerint emelni kell az intézmény luxusát.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Körzeti Általános 
Iskola közbeszerzés eljárásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem szavazattal 
az alábbi határozatot fogadta el.  
 

89/2007.(VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá 
tartozó Bélapátfalva, Körzeti Általános Iskola bővítésének első készlet 
beszerzésére kiírt nyílt, egyszerű közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását.  

 
Határidő: 2007. július 12. 
Felelős: polgármester 

 
II. Napirend 
Önkormányzati lakások bérbeadása  
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető: 
Ismerteti Berecz Kálmánné önkormányzati lakás bérbeadási kérelmét. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Berecz Kálmánné bérbeadási 
kérelméről a határozati javaslat alapján.    
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

90/2007. (VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a 
Bélapátfalva, Bartók Béla út 30. sz. alatti ingatlanon lévő 1 szoba, konyha, 
zuhanyzó helyiségből álló 45 m2 területű lakást 2007. július 15 napjától 
Berecz Kálmánné Bélapátfalva, Széchenyi út 6. sz. alatti lakos részére. 

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: GAMESZ vezető 
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető: 
Ismerteti a korábban elfogadott 54/2007. (IV.23.) sz. képviselő-testületi határozatot, 
melyben az önkormányzat lakást ajánlott fel a kijelölt bérlőknek, de nem fogadták el.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján. 
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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:   
 

91/ 2007. (VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2007. (IV. 23.) 
sz. Képviselő-testületi határozatában foglaltakra a kijelölt bérlők – Baranyi 
Dániel Bélapátfalva, Bartók Béla út 30, Danó Alajosné és Suha Bálintné 
Bélapátfalva, Felszabadulás út 18.sz alatti  önkormányzati lakás kijelölt bérlői - 
a lakást nem fogadták el, tudomásul veszi. 
 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: GAMESZ vezető 
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető: 
Ismerteti a Bélapátfalva, Bajcsy Zsilinszky út 25. sz. alatti önkormányzati lakás 
bérbeadását.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Firkó János képviselő visszajött a tanácskozó terembe. A létszám 
10 fő az ülés határozatképes. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bérbeadásról a határozati 
javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

92/2007.(VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a 
Bélapátfalva, Bajcsy Zsilinszky út. 25. sz. alatti lakást: 

-  Baranyi Vilmosné és Baranyi Dániel Bélapátfalva, Felszabadulás út 18. sz. 
alatti lakosok és 

              -  Danó Alajosné Bélapátfalva, Mártírok út 10.sz. alatti lakos részére. 
 
 

        Határidő: azonnal 
        Felelős: GAMESZ vezető  
             
Varga Sándorné GAMESZ vezető: 
Ismerteti Váradi Mária önkormányzati lakás bérbeadási kérelmét, mely szerint a IV. 
Béla út 56. sz. alatti lakása nagyon rossz állapotban van. Javasolja, hogy a 
Felszabadulás út 18. sz. alatti önkormányzati lakás bérleti díja kompenzálódjon a IV. 
Béla út 56. sz. alatti lakás értékével. 
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Javasolja, hogy a Felszabadulás út 18. sz. alatti lakás kerüljön Váradi Mária 
tulajdonába.   
 
Kary József alpolgármester: 
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Véleménye szerint az önkormányzatnak csak a lakhatásról kell gondoskodnia.  
 
Frencz Péter polgármester: 
A IV. Béla út 56. sz. alatti lakás értéke telekkel együtt 3 millió Ft, ami azt jelenti, hogy 
Váradi Máriának közel 20 évig nem kell bérleti díjat fizetnie. Ha csere történik a két 
lakás között, akkor az önkormányzat nem szed be bérleti díjat.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Felszabadulás út 
18. sz. alatti lakás bérbeadásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 6 nem és 1 
tartózkodás szavazattal nem fogadta el a bérbeadást.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, IV. Béla út 56. sz. 
és a Felszabadulás út 18. sz. alatti lakások tulajdonbeli cseréjéről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem és 3 
tartózkodás szavazattal nem fogadta el a cserét. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A képviselő-testület a szavazati arányok miatt nem tudott határozatot hozni így 
javasolja, hogy a Bélapátfalva „új” Polgármesteri Hivatal tervpályázat nyertes 
pályamű bemutatására kerüljön sor a Váncza Művek Építészeti Műterem részéről.   
     
III. Napirend 
Bélapátfalva „új” Polgármesteri Hivatal tervpályázat nyertes pályamű 
bemutatása       
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a tervpályázatokról szóló kormányrendeletet és elmondja, hogy az „új” 
Polgármesteri Hivatal tervéről szóló közbeszerzési értékhatárok változhatnak. 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a tervpályázat nyertesei lehetnek a 
közbeszerzési eljárás meghívottai és úgy gondolja, hogy az 1 millió Ft nem lett 
fölöslegesen kifizetve, hiszen a terv elkészítésének költségei ezzel az összeggel 
csökkenthető. 
 
Fajcsák Dénes építésügyi előadó: 
A képviselő-testület előtt ismeretes mindegyik tervpályázati pályamű és úgy gondolja, 
hogy a nyertes a modern tervezést tükrözi és ezt a Váncza Művek 100 évre tervezte. 
 
Váncza László Váncza Művek Építészeti Műterem:  
Köszöni a meghívást és átadja a szót Szécsi Zoltán úrnak a prezentáció 
bemutatására. 
 
Szécsi Zoltán Váncza Művek Építészeti Műterem:  
Képekben ismerteti a prezentáció anyagát.  
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő: 
Úgy gondolja, hogy fából-kőből készült épület harmonizálna a környezettel. 
Természetességet sugárzó épületterv elkészítését javasolja virágokkal díszítve. 
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Szécsi Zoltán Váncza Művek Építészeti Műterem:  
Véleménye szerint a középület jelleget meg kellene hagyni. Úgy gondolja, hogy egy 
korábban készült épületet össze kellene hasonlítani egy mai épülettel és észlelhető, 
hogy milyen sok a különbség.  
 
Kary József alpolgármester: 
Kérdezi, hogy épületbővítésre milyen tervek készültek? 
 
Vizy Pál képviselő: 
Úgy gondolja, hogy a erről a napirendi pontról a képviselő-testületnek nem kell 
döntenie. Véleménye szerint a település központjába a fából és a kőből épült 
épületek illenek. Bélapátfalván konzervatív emberek laknak és ridegnek tartja az 
imént képekkel bemutatott épület komplexumot.    
 
Ferencz Péter polgármester: 
A napirendi pont tájékoztató jellegű, döntést nem kell hozni, szerződést még nem 
kötött az önkormányzat. A tervet bárhogy lehet még alakítani, hogy az épület 
mindenki számára barátságos képet mutasson. 
Megállapítja, hogy Bikki Oszkár képviselő megérkezett a tanácsterembe. A létszám 
11 fő és az ülés határozatképes.  
 
Fajcsák Dénes építésügyi előadó: 
A városnak szüksége van a középületre, de minden lakó igényét nem lehet 
kielégíteni. Úgy gondolja, hogy egy jó hírnévvel rendelkező építész irodát kell 
megbízni az épület megtervezésére.  
 
 
 
Barta Péter képviselő:  
Szubjektív véleménye, hogy ez a betontömb nem illik a kis város környezetébe. 
Javasolja a külső homlokzat átalakítását.  
 
Szécsi Zoltán Váncza Művek Építészeti Műterem: 
Az apátsághoz illő elemeket is tartalmaz az épület. Úgy gondolja, hogy makett 
elkészítésével jobban el tudja képzelni a képviselő-testület az épületet. Az épület 
anyaga (ami a képen is jó látható volt) mészkő. 
 
Kary József alpolgármester: 
Egy makett elkészítését jónak tartja, hiszen 20 év alatt sok minden változik és az 
ember nem tudja megítélni, hogy ez valóban a jövőt tükrözi-e.  
 
Szécsi Zoltán Váncza Művek Építészeti Műterem:  
Véleménye szerint egy jó minőségű, korszerű, 21. századi épületnek pénzbeli 
hírértéke van.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület egy középszerű épület kialakítását szeretné, 
de véleménye szerint közelíteni kell a modern korhoz. Javasolja, hogy a Váncza 
Művek Építészeti Műterem készítsen a képviselő-testület tagjainak referencia 
munkákból álló anyagot.    
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II. Napirend 
Önkormányzati lakások bérbeadása (folytatás) 
 
Ferencz Péter polgármester 
Ismerteti Váradi Mária önkormányzati lakás bérbeadási kérelmét és az arról szóló 
határozati javaslatot.  
  
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy bérbe adja az ingatlant, akkor az esetleges 
felújítási költség az önkormányzatot fogja terhelni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva Felszabadulás út 
18. sz. alatti lakás bérbeadásáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen és 10 nem szavazattal 
nem fogadta el a bérbeadást.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva, Felszabadulás út 
18. sz. alatti illetve a IV. Béla út 56. sz. alatti lakás cseréjéről.  
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

93/2007.(VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
csereszerződés keretében a tulajdonában lévő, ténylegesen Bélapátfalva 
Felszabadulás u. 18. sz. alatti ingatlan Váradi Mária Bélapátfalva, IV. Béla u. 
56. sz. alatti lakos tulajdonába kerüljön, míg a jogügylet másik tárgya a Váradi 
Mária tulajdonában lévő Bélapátfalva, IV. Béla u. 56. sz. alatti ingatlan 
Bélapátfalva Város Önkormányzat tulajdonába kerüljön. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés 
megkötésére.   

 
        Határidő: 2007. augusztus 15. 
        Felelős polgármester  
 

IV. Napirend 
Adásvételi szerződések módosítása 
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető: 
Ismerteti Csománé Váradi Tímea ingatlanának beépítési kötelezettség 
meghosszabbítását. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
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Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beépítési kötelezettség 
meghosszabbításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

94/2007. (VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete   Csománé  Váradi  
Tímea  részére  a  bélapátfalvai  401  hrsz-on szereplő,  természetben  
Bélapátfalva , Mártírok  utcában található  911  m2  nagyságú  ingatlanra  a  
szerződés  2.  pontjában meghatározott  beépítési  kötelezettség  idejét  2009  
március  10. napjáig  meghosszabbítja. 

 
                                                                                Határidő: 2007. augusztus 15.  
        2009. március 10. 
                                                                                Felelős: polgármester 
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető: 
Ismerteti Holló Gyuláné ingatlanának beépítési kötelezettség meghosszabbítását. 
 

Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beépítési kötelezettség 
meghosszabbításáról. 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 
 

95/2007. (VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Holló Gyuláné részére 
a bélapátfalvai 705/49 hrsz-on szereplő, természetben Bélapátfalva, Móricz 
Zsigmond utcában található 884 m2 nagyságú ingatlanra az adásvételi 
szerződés 4. pontjában meghatározott beépítési kötelezettség idejét 2011. 
május. 14. napjáig meghosszabbítja. 

 

                                                                                 Határidő: 2007. augusztus 15. 
                 2011. május 14. 
                                                                               Felelős: polgármester  
 

Varga Sándorné GAMESZ vezető: 
Ismerteti Kovács József és Hegedűs Krisztina ingatlanának beépítési kötelezettség 
meghosszabbítását. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beépítési kötelezettség 
meghosszabbításáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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96/2007. (VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács József és 
Hegedűs Krisztina részére a bélapátfalvai 705/57 hrsz-on szereplő, 
természetben Bélapátfalva, Móricz Zsigmond utcában található 884 m2 
nagyságú ingatlanra az adásvételi szerződés 5. pontjában meghatározott 
beépítési kötelezettség idejét 2010. augusztus 10. napjáig meghosszabbítja. 

 

 Határidő: 2007. augusztus 15. 
        2010. augusztus 10. 
 Felelős: polgármester  
 
V. Napirend 
Bükki Nemzeti Park Bélapátfalva 0140/2, 0179/3 hrsz-ú bél-kői bővítése  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a Bükki Nemzeti Park Bélapátfalva 0140/2, 0179/3 hrsz-ú bél-kői 
bővítéséről szóló előterjesztését, mely szerint a szóban forgó terület korábban a 
BÉCEM Rt. tulajdonát képezte. A volt bányavállalkozó a területet ingyenes 
átruházással átengedte a Magyar Államnak, azzal a feltétellel, hogy a területet 
védetté kell nyilvánítani, és a Bükki Nemzeti Parkhoz kell csatolni. 2007. június 8-án 
egyeztető tárgyaláson vett rész, ahol egy nyilatkozatot nyújtott be, melyben leírja, 
hogy Bélapátfalva Város lakossága és Önkormányzata nem ért egyet és nem tudja 
elfogadni a területcsatolást, így 30 nappal elhalasztották a tárgyalást. Fodor Gábor 
Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszternek már jelezte a Bükki Nemzeti Park bővítési 
szándékát. 
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Korábban a képviselő-testület egy határozatot hozott arról, hogy a Magyar 
Államkincstár által felajánlott területeket az önkormányzat kezelésbe veszi. 
Véleménye szerint ez már egy jelzés volt az iránt, hogy az önkormányzatnak tervei 
vannak az adott területek hasznosítására.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bükki Nemzeti Park 
bővítésének elutasításáról.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

97/2007. (VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bükki 
Nemzeti Park Bélapátfalva 0140/2, 0179/3 hrsz-ú bél-kői bővítését és úgy 
döntött, hogy nem járul hozzá a terület csatolásához.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
VI. Napirend 
Bélkő Kht. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása  
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Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bélkő Kht. Felügyelő Bizottság 
tagjainak működése 2007. június 30-án lejárt. Firkó János és Bikki Oszkár jelezték, 
hogy nem kívánnak részt venni továbbá a Felügyelő Bizottság munkájában. Az 
alábbi személyeket javasolja Felügyelő Bizottsági tagként: 
 Gécziné Kovács Erika  
 Gédra Ferenc 
 Czilli Ede 
Kérdezi, hogy a fenti javasolt személyekről mi a véleménye a képviselő-testület 
tagjainak? 
 
Barta Péter képviselő:  
Gécziné Kovács Erika és Gédra Ferenc személyével egyet ért, viszont Czilli Edét 
nem javasolja Felügyelő Bizottsági tagnak. 
 
Vizy Pál képviselő:  
Ő sem ért egyet Czilli Ede személyével, helyette Bárdos Pétert javasolja Felügyelő 
Bizottsági tagnak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Gécziné Kovács Erika Felügyelő 
Bizottsági tagságáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

98/2007. (VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Gécziné Kovács Erika 3348 Szilvásvárad, Jókai u. 12/a sz. alatti 
lakos Bélkő Kht. Felügyelő Bizottsági tagságát 2009. szeptember 30. napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 
        Határidő: 2007. július 31. 
        Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Gédra Ferenc Felügyelő 
Bizottsági tagságáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

99/2007. (VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Gédra Ferenc 3346 Bélapátfalva, Május 1 u. 33. sz. alatti lakos 
Bélkő Kht. Felügyelő Bizottsági tagságát 2009. szeptember 30. napjáig.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 
        Határidő: 2007. július 31. 
        Felelős: polgármester 

 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Bárdos Péter Felügyelő Bizottsági 
tagságáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 2 nem és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 

100/2007. (VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Bárdos Péter 1146 Budapest, Tököly u. 130. sz. alatti lakos Bélkő 
Kht. Felügyelő Bizottsági tagságát 2009. szeptember 30. napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 
        Határidő: 2007. július 31. 
        Felelős: polgármester 

 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Czilli Ede Felügyelő Bizottsági 
póttagságáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 

101/2007. (VII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Czilli Ede 3345 Mónosbél, Kossuth L. u. 7. sz. alatti lakos Bélkő Kht. 
Felügyelő Bizottsági póttagságát 2009. szeptember 30. napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 
        Határidő: 2007. július 31. 
        Felelős: polgármester 

 
VII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Mező Ervin képviselő: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a tónál történő rendezvények 
alkalmával összesen eddig már 1.100 ezer Ft-ot fizetett ki az önkormányzat az 
ÉMÁSZ Rt-nek ideiglenes áramforrás bekötésére. Egyeztető tárgyalást folytatott az 
áramszolgáltató céggel és 500 ezer Ft egyszeri bekerülési költség kifizetése után 
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állandó áramforrással biztosított lenne a tónál lévő rendezvény terület. A Bélkő Kht. a 
fedezetet biztosítani tudja. 
 
Varga Sándorné GAMESZ vezető:  
Ismerteti az Eagle és Társai Bt. vásárlási kérelmét a Bocskai és a Damjanich út 
sarkán lévő területről társasház építése céljából.  
 
Vizy Pál képviselő: 
A kérelem mellé nincs térképszelvény csatolva így nem tudja, hogy melyik területről 
van szó és nem tud érdemben döntést hozni.  
 
Barta Péter képviselő:  
Javasolja, hogy ezen a területen az önkormányzat játszóteret alakítson ki.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tudomása szerint ezen a területen az önkormányzat már 10 éve játszóteret akar 
építtetni, azóta a GAMESZ az illegálisan lerakott szemetet rendszeresen 
elszállíttatja, illetve a gazt kiírtatja, tehát nincs hasznosítva.  
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az újonnan megnyílt Lucifer Pizzéria 
falára szerelt légkondicionáló- illetve páraelszívó készülék a járdára van kivezetve 
ezzel akadályozva a gyalogos forgalmat.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Tudomása szerint Mezei Tamás a Start Alapítvány elnöke megkereste a 
Polgármester Urat az agyagbánya motocross pálya kialakításának ügyében.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Mezei Úr hosszú távú szerződést szeretett volna kötni motocross versenyek 
megrendezésére, de ezt ő nem támogatta.  
 
Boros Mária képviselő: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Táncsics út végén lévő forrás illetve 
környéke tele van szeméttel és kéri annak kitakarítását.  
A Horgász Egyesület jelezte felé, hogy mivel nincs a tónak átfolyása a szárazság 
miatt, illetve a fürdőző emberek napolajával történő szennyezése miatt sok a 
halpusztulás.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Táncsics út végén lévő forrás vize ÁNTSZ által minősített és a környéke 
rendszeres karbantartás alatt van.  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.     
 
 

Kmf. 
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 Fehér Lászlóné                                             Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                               polgármester 
 
   
 
  
 


