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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. október 
27-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 

N a p i r e n d 
 
 

1. Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása          
2. A Bélkő Kht. tulajdonában lévő ingatlan vásárlási kérelmek megtárgyalása      
3. Bélapátfalva II. Rákóczi F. u. 19. sz. alatti ipari ingatlan értékesítésének 

megtárgyalása   
4. Az önkormányzat és a Bélkő Kht. közötti területhasználati csere 

megtárgyalása    
5. Hangács és Nyomár települések csatlakozása a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz  
6. A Petőfi Sándor és Bartók Béla utcai lakosok kérelmének megtárgyalása   
7. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

119/2008.(X.27.) Bélapátfalvai területek kijelölése közcélú erdőtelepítés céljából  
120/2008.(X.27.) Bélapátfalva 1001/11/A/2 hrsz-ú, Gyár u. 6. sz. alatti ingatlan értékesítése  
121/2008.(X.27.) Petőfi Sándor utcai teherautó forgalm helyreállítása   
122/2008.(X.27.) Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása  
123/2008.(X.27.) Bélapátfalva 1017/58 hrsz-ú ingatlan értékesítése    
124/2008.(X.27.) Bélapátfalva 1017/19 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
125/2008.(X.27.) Bélapátfalva 1017/31 hrsz-ú ingatlan értékesítése  
126/2008.(X.27.) Bélapátfalva II. Rákóczi F. u. 19. sz. alatti ipari ingatlan értékesítése 
127/2008.(X.27.) Az önkormányzat és a Bélkő Kht. közötti területhasználati csere elfogadása  
128/2008.(X.27.) Hangács és Nyomár települések csatlakozása a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz 
129/2008.(X.27.) Csóka Nikoletta bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program kertében törtnő ösztöndíj felülvizsgálata 
130/2008.(X.27.) Fodor Nikolett bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program kertében törtnő ösztöndíj felülvizsgálata 
131/2008.(X.27.) Gazsó Marina bélapátfalvai lakos Országos Arany János Tehetséggondozó 

Program kertében törtnő ösztöndíj felülvizsgálata 
132/2008.(X.27.) Az Egererdő Erdészeti Zrt-vel kötendő szerződés-tervezet elfogadása  
133/2008.(X.27.) A Heves Megyei Rendőrfőkapitánysággal kötendő szerződés-tervezet 

elfogadása  
134/2008.(X.27.) ifj. Suha Bálintné bélapátfalvai lakos ápolási díj megállapítása 
135/2008.(X.27.) Kovács Ferencné bélapátfalvai lakos ápolási díj megállapítása 

 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város  Önkormányzat  Képviselő – testületének 2008. október 
27-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Balogh Sándor, Barta Péter, Bikki Oszkár, Boros Mária,  
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János, Kovácsné Kakuk Mária,  
   Schillinger Györgyné és Vizy Pál testületi tagok 

 
Nem jelent meg: Barta Gábor testületi tag 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Tamasi-Deli Liliána munkaszervezet-vezető 
        Szabó Edina belső ellenőr 
        Surányi Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:      Veréb Tibor Egererdő Zrt.  
        Németh Gábor KMB csoportvezető 
        Tóth László Szikra Kft. 
        Petőfi Sándor és Bartók Béla utca lakói (10 fő) 
                                          
 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 11 fő 
jelen van, az ülés határozatképes.  
Napirend előtti felszólalást kért Veréb Tibor az Egererdő Zrt. munkatársa és 
javasolja, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja a képviselő-testület.  

 

Napirend 
 
 
 

1. A Petőfi Sándor és Bartók Béla utcai lakosok kérelmének megtárgyalása   
2. Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása          
3. A Bélkő Kht. tulajdonában lévő ingatlan vásárlási kérelmek megtárgyalása      
4. Bélapátfalva II. Rákóczi F. u. 19. sz. alatti ipari ingatlan értékesítésének 

megtárgyalása   
5. Az önkormányzat és a Bélkő Kht. közötti területhasználati csere 

megtárgyalása    
6. Hangács és Nyomár települések csatlakozása a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz  
7. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 11 
igen szavazattal elfogadta. 
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Veréb Tibor Egererdő Zrt.: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a közérdekből elrendelhető erdőtelepítés és 
fásítás lehetőségét, mely energiaforrást és munkahelyeket teremthetne. Elmondja, 
hogy a telepítendő osztott vagy osztatlan földrészletek listáját az önkormányzatnak 
kellene összeállítani a szakhatóságok bevonásával, majd közérdekből az 
erdőtelepítést képviselő-testületi határozattal elrendelni. Az elrendelést 
kezdeményező szerv, valamint az igénybevett földterület tulajdonosa, a földterület 
használati viszonyait érintő megállapodást kellene kötni, melyben az önkormányzat 
javára testületi határozattal használati jogot alapít. Az Egererdő Zrt. látná el a 
tervezést, kivitelezést, szakirányítást, a munkát az önkormányzat által toborzott 
közhasznú munkavállalók – az erdészeti közmunkaprogram keretében – végeznék 
el. Az erdőtelepítés befejezése után a tulajdonosok újra birtokba vehetik az immár 
egy jelentős hozzáadott értékkel növelt területet. Az önkormányzat által igényelt 
Uniós erdőtelepítési támogatásból, az erdészeti közmunkaprogram segítségével, az 
erdőtelepítés finanszírozható. A projekt, oktatási programmal is bővíthető, a 
képzetlen munkanélküliek erdőművelő OKJ-s képesítést szerezhetnek, így az Észak-
Magyarországi Régió mintegy 60 településen 10-15 évig legalább 600 fő részére 
teremtődne munkalehetőség.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kérdezi, hogy milyen energiaforrást lehetne létrehozni az erdőtelepítés során? 
 
Veréb Tibor Egererdő Zrt.: 
Lehetőség van biomassza erőmű telepítésére, ami 35% villamosenergiát állítana elő.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak a kijelölt területek közcélú 
erdőtelepítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

119/2008. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat az Egererdő Zrt-vel közös programban Bélapátfalva Város 
külterületi közigazgatási határain belül, 5 ha - 50 ha területeket keressen 
erdőtelepítés céljából.  
       Határidő: azonnal 
       Felelős: polgármester  

 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bélapátfalva, Gyár u. 6. sz. alatti ingatlan 
értékesítését. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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120/2008. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 1001/11/A/2 hrsz-ú, Bélapátfalva, Gyár u. 6. 
szám alatti 52 m2 területű társasházi öröklakás ingatlant 5.000.000,- Ft-ért 
azaz, Ötmillió Ft-ért eladja Dobos Gézáné, Bélapátfalva, Gyár u. 6. sz. alatti 
lakosnak.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester  
 
 
I. Napirend 
A Petőfi Sándor és Bartók Béla utcai lakosok kérelmének megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Petőfi Sándor és a Bartók Béla utcai lakosok 
kérelmét, amit már a tagok korábban írásban is megkaptak.  
 
özv. Kis Sándorné Petőfi Sándor utcai lakos:  
Elmondja, hogy a teherautó forgalom miatti rázkódástól a ház falai repedeznek és 
attól fél, hogy a további zajtól a háza összedől.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tudomása szerint a teherautóknak behajtani tilos jelzésű tábla ki van helyezve az 
utca mindkét végére, de egy szűkítő fog kerülni az útra, ami meggátolja a teherautók 
behajtását. Az elkerülő út kitakarítása folyamatban van és így a teherautó forgalom át 
lesz irányítva a Bélkő Kht. tulajdonában lévő útszakaszra.  
 
Sasné Berecz Erika Petőfi Sándor utcai lakos:  
Már többször tapasztalták, hogy személyautóval is hordják az árut az Ipari Park 
területén lévő vállalkozásokhoz. Ők az út zsákutcává történő nyilvánítását fogadják 
el, olyan formában, hogy a Módszertani Otthon épülete után le kellene zárni az utat. 
Javasolják egy 200 méter hosszúságú út megépítését az elkerülő út folytatásához 
amin el lehetne jutni az Ipari Parkba.  
 
Vizy Pál képviselő:  
Javasolja az útszakasz lakóövezetté történő nyilvánítását és 30 km/h 
sebességkorlátozó tábla, illetve fekvőrendőr kihelyezését. Fokozott ellenőrzést kér a 
rendőrségtől a teherautókra vonatkozó KRESZ-tábla betartatására. Ismételten 
javasolja a településen a térfigyelő rendszer kiépítését, ami a rendőrség munkáját 
segítené. A Petőfi Sándor utca állapota rossz, felújításra szorul. A Bélkő Kht. 
tulajdonában lévő Ipari Parki elkerülő út mellett is vannak házak, nem arra az 
útszakaszra javasolja a teherautó forgalom átirányítását. 
 
Boros Mária képviselő: 
A fekvőrendőr kiépítését nem javasolja, hiszen a Módszertani Otthonba érkező 
mentőt lassítja.   
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Kovács Ervinné Petőfi Sándor utcai lakos:  
A Petőfi Sándor utca nem nagy teherbírású út, viszont az Ipari Parki elkerülő út erős, 
teherautó forgalomra alkalmas.  
 
Kary József alpolgármester:  
Meg kellene kérdezni a rendőrséget, hogy ők, mit javasolnának a forgalom 
csökkentésére, valamint a vállalkozók véleményét is meg kellene hallgatni.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Egyet ért Kary József alpolgármester úr javaslatával. Kompromisszumos megoldást 
javasol, ami mind két fél számára megfelelő, így közlekedési szakemberrel kellene 
megvizsgáltatni az út terhelhetőségét.   
 
Tóth László Szikra Kft.  
Egyet ért a 30 km/h sebességkorlátozó tábla, illetve fekvőrendőr kihelyezésével. 
Javasolja a teherautóval behajtani tilos jelzésű KRESZ tábla megfelelően (kivéve 
célforgalom jelzés levételével) kerüljön ki az utca mind két végére és a rendőrség 
ellenőrizze a szabályok betartását.  
 
Németh Gábor KMB csoportvezető: 
Elmondja, hogy 13 településen kell szolgálatot teljesíteniük, de ígéri a fokozott 
rendőri ellenőrzést a Petőfi Sándor utcába. 
 
Barta Péter képviselő: 
Véleménye szerint az utca nem alkalmas a teherforgalomra.  
 
Boros Mária képviselő: 
Javasolja az utcában lakók és dolgozók részére behajtási engedély kiadását.  
 
Királyné Nagy Enikő Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és 
Módszertani Intézet igazgatója:  
Kéri, hogy a személyautó forgalom ne legyen kitiltva a Petőfi Sándor utcából. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja a teherautóknak behajtani tilos jelzésű tábla, illetve 30 km/h 
sebességkorlátozó tábla megfelelő kihelyezését, útszűkítő, fekvőrendőr kialakítását, 
a teherautó forgalom átirányítását a Bélkő Kht. tulajdonában lévő útszakaszra, a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai vizsgálatát az út terhelhetőségéről.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fenti javaslatról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

121/2008. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Petőfi Sándor utca elejére a teherautóknak behajtani tilos 
jelzésű tábla, illetve 30 km/h sebességkorlátozó tábla megfelelően kerüljön 
kihelyezésre, valamint az útszűkítő, a fekvőrendőr kialakítása, a teherautó 
forgalom átirányítása a Bélkő Kht. tulajdonában lévő útszakaszra, a Nemzeti 
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Közlekedési Hatóság szakmai vizsgálata az út terhelhetőségéről valósuljon 
meg. 
 
        Határidő: azonnal  
        Felelős: polgármester 

 
 
Sasné Berecz Erika Petőfi Sándor utcai lakos:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Dennis Söröző helyén bármilyen vendéglátó 
egység működésének megtiltását.  
 
Barta Péter képviselő: 
Úgy gondolja, hogy a helyi körülmények sem megfelelőek egy söröző 
üzemeltetéséhez. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Kérdezi, hogy egy üzlet nyitásához szükséges a szomszéd hozzájárulása? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A szomszéd a határozat ellen nyújthat be fellebbezést.  
 
Firkó János képviselő: 
A településnek egy összefogott rendőri csapatra lenne szüksége, ugyanis tudomása 
van arról, hogy az egyik vendéglátóhelyen fiatalkorúak szeszesitallal és kábítószerrel 
lettek kiszolgálva.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ha a lakosság kérésére hivatkozva a jegyző nem adja ki a működési engedélyt, 
akkor a határozat ellen jogorvoslattal élhet a kérelmező a Közigazgatási Hivatalnál.  
 
Sasné Berecz Erika Petőfi Sándor utcai lakos: 
Tudomása szerint az egri belvárosi vendéglátóhelyek 22.00-ig vannak nyitva, amit 
szigorúan betartanak, hiszen ott a minimum szabálysértési bírság 500 ezer Ft.  
 
Bikki Oszkár képviselő:  
Javasolja, hogy a vendéglátóhelyek egységesen 22.00-ig legyenek nyitva.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Korona Presszónál két alkalommal végeztek zajszint mérést, ami jóval meghaladta 
a megengedett mértéket. 
 
Barta Péter képviselő: 
Javasolja, hogy a Dennis Söröző lakossági kérésre ne kapjon működési engedélyt, a 
Korona Presszó az üzletek éjszaki nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 
rendelet be nem tartása miatt bírságot szabjon ki a szabálysértési hatóság.  
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő: 
Javasolja a 30 ezer Ft-os minimum szabálysértési bírság felemelését 500 ezer Ft-ra.  
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Boros Mária képviselő: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival egy új söröző üzemeltetőjének a levelét, 
melyben leírja, hogy ő a szabályoknak megfelelően kívánja üzemeltetni a vendéglátó 
egységet.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri Ferencz Ervinné Éles Erika képviselőt, hogy mondja el véleményét a vendéglátó 
egység nyitvatartásáról, mivel neki személyes érintettsége fűződik hozzá. 
 
Ferencz Ervinné Éles Erika képviselő:  
Tapasztalatai szerint minden vendéglátó egység addig tart nyitva, amíg vendég van, 
illetve amíg a rendelet engedi, de a fia által üzemeltetett vendéglátó egység 23.00 
órától tovább nem tart nyitva. 
 
Tóth Zsolt Bartók Béla utcai lakos:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Bartók Béla utcában lévő Korona Presszó 
általi rendzavarásokat, amik mindennaposak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő távozott a tanácskozó teremből. A létszám 
10 fő az ülés továbbra is határozatképes.  
Javasolja, hogy az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 
rendeletben szereplő nyitvatartási időpontok munkanapokon 23.00-ra, pénteken és 
szombaton 01.00-ra változzanak.     
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 9/2008. (IV.29.) sz. üzletek 
éjszaki nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló rendelet hatályon kívül 
helyezéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 5 nem és 2 
tartózkodás szavazattal nem fogadta el a rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
 
II. Napirend 
Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2009. évi belső 
ellenőrzési tervét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervét és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat 2009. évi belső 
ellenőrzési tervéről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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122/2008. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. 
évi belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és elfogadta. 
(1. melléklet)    

        Határidő: 2009. december 31. 
        Felelős: címzetes főjegyző 
III. Napirend 
A Bélkő Kht. tulajdonában lévő ingatlan vásárlási kérelmek megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Belga Kft. kérelmét és kéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Belga Kft. kérelmét és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Belga Kft. kérelméről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

123/2008. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Bélkő Kht. a tulajdonában lévő 1017/58 hrsz-ú ingatlant értékbecslési áron 
értésesítse.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

 

124/2008. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Bélkő Kht. a tulajdonában lévő 1017/19 hrsz-ú ingatlant 1000 Ft/m2 áron 
értékesítse. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a 
fentiek szerint szavazzon. 

 
        Határidő: azonnal  
        Felelős: polgármester  
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Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Óceán Fashion Kft. kérelmét és kéri 
a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Óceán Fashion Kft. kérelmét és elfogadásra javasolja  
képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Javasolja, hogy 4. pontként az Egererdő Zrt-vel kötött megállapodás feltételként 
szerepeljen az adásvételi szerződésben. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Óceán Fashion Kft kéreleméről 
a határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

125/2008. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ferencz 
Péter polgármestert arra, hogy a Bélkő Területfejlesztési Közhasznú Társaság 
taggyűlésén a szavazatával járuljon hozzá a Bélkő Kht. tulajdonát képező, a 
természetben a bélapátfalvi ipari parkban fekvő, bélapátfalvi 1017/31. hrsz-ú, 
5017 m2 nagyságú területnek, az Óceán Fashion Kereskedelmi és 
Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő eladásához, az 
alábbi feltételek betartása mellett: 

  
1. A vételárat a forgalmi értékből kiindulva minimum 2.000 Ft/m2, kölcsönös 

kialkudással kell megállapítani. 
2. A megkötendő adásvételi szerződésben feltételként kell meghatározni, 

hogy a területre építendő legkevesebb 400 kW/h teljesítményű kiserőműre 
a vevő legkésőbb 2009. augusztus 31-ig tárgyalások alapján szerezze meg 
a jogerős építési engedélyt, és ennek birtokában kezdje meg a kivitelezést. 

3. A megkötendő adásvételi szerződésben eladási áron visszavásárlási jogot 
kell kikötni arra az esetre, ha a feni 2. pontban írt feltételek bármelyike nem 
teljesülne. 

4. Az Egererdő Zrt-vel kötött közcélú erdőtelepítésről szóló megállapodás az 
adásvételi szerződés megkötésének feltétele. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
IV. Napirend 
Bélapátfalva II. Rákóczi F. u. 19. sz. alatti ipari ingatlan értékesítésének 
megtárgyalása   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva II. Rákóczi F. u. 19. sz. 
alatti ipari ingatlan értékesítését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 
képviselő-testület tagjait. 
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Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta a Bélapátfalva II. Rákóczi F. u. 19. sz. alatti ipari ingatlan 
értékesítését és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva II. Rákóczi F. u. 
19. sz. alatti ipari ingatlan értékesítéséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülte 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

126/2008. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 84/2007. 
(VI.25.) képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint: 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
értékesítésre meghirdeti a Bélapátfalva, Rákóczi út 19. sz. 295 hrsz. alatti volt 
ipari ingatlanát. Irányár 3 m Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére. 

  Határidő: azonnal 
         Felelős: polgármester    
 
V. Napirend 
Az önkormányzat és a Bélkő Kht. közötti területhasználati csere megtárgyalása    
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat és a Bélkő Kht. 
közötti területhasználati cserét és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 
képviselő-testület tagjait. 
 
Balogh Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az önkormányzat és a Bélkő Kht. közötti területhasználati cserét 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az önkormányzat és a Bélkő Kht. 
közötti területhasználati cseréről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülte 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

     127/2008. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat  
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az alábbi ingatlanokkal kapcsolatos előterjesztést: 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzata a saját tulajdonában lévő 1001/17 hrsz-ú 
ingatlanból és/vagy az 1005/1 hrsz-ú ingatlanból 5000 m2 nagyságú területet 
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használatba átenged a Bélkő Kht-nak. Az önkormányzat továbbá hozzájárul, 
hogy a Bélkő Kht. a nevezett ingatlanon vagy annak megosztott részén 
idegenforgalmi beruházást hajtson végre. Ugyanekkor Bélapátfalva Város 
Önkormányzata a Bélkő Kht-tól használatra átvesz 5000 m2 területű ingatlant 
a Bélkő Kht. tulajdonában lévő 0177 hrsz-ú ingatlanból ahol is az 
önkormányzat szintén idegenforgalmi, azaz közösségi célt szolgáló 
beruházást kíván végrehajtani. A Bélkő Kht. hozzájárul ahhoz, hogy 
Bélapátfalva Város a használt ingatlan részen esetleg megosztás útján a 
beruházást elvégezze.  

 
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
VI. Napirend 
Hangács és Nyomár települések csatlakozása a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Hangács és Nyomár települések 
csatlakozását a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társuláshoz. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a csatlakozásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

128/2008. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Hangács és 
Nyomár települések Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozását.  

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági 
ügyeket tárgyal. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy a továbbiakban nyílt ülés keretein belül tárgyal a képviselő-
testület. 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival az Egererdő Erdészeti Zrt-vel, valamint a 
Heves Megyei Rendőrfőkapitánysággal megkötendő szerződés tervezetet erdőőrzési 
tevékenység elvégzésére.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Egererdő Erdészeti Zrt-vel 
kötendő szerződés-tervezetről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

132/2008. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Egererdő Erdészeti Zrt-vel kötendő szerződés-tervezetet.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
(2. melléklet) 
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Heves Megyei 
Rendőrfőkapitánysággal kötendő szerződés-tervezetről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

133/2008. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Heves Megyei Rendőrfőkapitánysággal kötendő szerződés-
tervezetet.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
(3. melléklet) 
 
        Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.    
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
tv.12. § (4) bek. a) pontja alapján a továbbiakban zárt ülést tart, mivel hatósági  
ügyeket tárgyal. 
 

Kmf. 
 
                   
  Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 


