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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
szeptember 10-én 14.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 
 
 
 

N a p i r e n d 
 

 
1. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének I. 

félévi végrehajtásáról   
2. Idősek Klubja 2012. évi költségvetés elszámolása     
3. Bélapátfalva 1017/74 hrsz-ú ingatlan értékesítése   
4. Egyéb ügyek, indítványok  

 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

113/2012.(IX.10.) 
Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2012. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról   2012. szeptember 15. 

114/2012.(IX.10.) Idősek Klubja 2012. évi költségvetés elszámolása     2013. április 30. 
115/2012.(IX.10.) Bélapátfalva 1017/74 hrsz-ú ingatlan értékesítése   2012. december 31. 
116/2012.(IX.10.) ÖNHIKI 2012. évi támogatás benyújtása  2012. szeptember 10. 

117/2012.(IX.10.) 
Véleménynyilvánítás a fogyatékkal élők településre történő 
kiköltöztetése ügyében 2012. szeptember 23. 

 
 

 
Bélapátfalva, 2012. szeptember 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 

szeptember 10-én 14.00 órakor megtartott üléséről.  
 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester   

    Barta Péter, Csuhány Béla és Csűrös Zoltán testületi tagok 
   

Nem jelent meg: Bajzát Zsolt és Vizy Pál testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
        Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi csoportvezető  
        Mikó Márta pénzügyi előadó 
        Kovács-Mikó Bernadett pénzügyi előadó  
                                         Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Dr. Holló István könyvvizsgáló I. napirendhez  
   Dorkóné Barta Edit iskolaigazgató I. napirendhez  
   Mezőné Kelemen Erzsébet GAMESZ vezető I. napirendhez  
   Nagy Gyöngyvér Művelődési Ház és Könyvtár igazgató I. napirendhez  
    
      
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő 
jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 5, a testület határozatképes és az 
ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot: 
 

 
Napirend 

 
1. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének I. 

félévi végrehajtásáról   
2. Idősek Klubja 2012. évi költségvetés elszámolása     
3. Bélapátfalva 1017/74 hrsz-ú ingatlan értékesítése   
4. Egyéb ügyek, indítványok  

 
 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének I. 
félévi végrehajtásáról   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Önkormányzat és intézményei 2012. 
évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és kéri a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének I. 
félévi végrehajtásáról szóló beszámolót. A bizottsági tagok részéről kérdések 
merültek fel, melyre választ kaptak a hivatalból jelenlévőktől Az adó bevételek 
teljesítésének aránya alacsony, mivel a féléves állapotot tükrözik, de már a jelenlegi 
állapot szerint magasabb százalékot mutatnak. Az önkormányzat részéről 
visszafizetési kötelezettségek vannak, a társult önkormányzatok részéről pedig 
tartozások 2,5 -3 millió Ft összegben. A bizottság módosító javaslatot nem tett és a 
beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Dr. Holló István könyvvizsgáló: 
Elmondja, hogy a beszámolóról szóló könyvvizsgáló jelentést minden képviselő-
testületi tag írásban megkapta. Az önkormányzat részben hitellel finanszírozta a 
hiányt és javasolja, hogy a következő félévben szigorúbb gazdálkodási rendet tartson 
be, de a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
  
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat és intézményei 
2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóról.    
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

113/2012. (IX.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.  

 
        Határidő: 2012. szeptember 15. 
        Felelős: polgármester 
 
II. Napirend 
Idősek Klubja 2012. évi költségvetés elszámolása     
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az Idősek Klubja 2012. évi költségvetés 
elszámolását és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az Idősek Klubja 2012. évi költségvetés elszámolását és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Idősek Klubja 2012. évi 
költségvetés elszámolásáról. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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114/2012. (IX.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Bélapátfalva – Bükkszentmárton – Mónosbél – Egerbocs – 
Hevesaranyos – Bátor – Egercsehi – Szúcs - Szilvásvárad Önkormányzatok 
mikrotérségi társulása nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatás 
2012. évi költségvetési beszámolóját, mely beépül az önkormányzatok 2012. 
évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeleteibe. .  

 
       Határidő: 2013. április 30. 
       Felelős: Ferencz Péter polgármester  
III. Napirend 
Bélapátfalva 1017/74 hrsz-ú ingatlan értékesítése   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bélapátfalva 1017/74 hrsz-ú ingatlan 
értékesítését és kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület 
tagjait.  
 
Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta Bélapátfalva 1017/74 hrsz-ú ingatlan értékesítését és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjainak.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bélapátfalva 1017/74 hrsz-ú 
ingatlan értékesítéséről. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

115/2012. (IX.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Bélapátfalva, belterület 1017/74 hrsz-ú, ipartelep, raktár 
megnevezésű 2524 m2 területű ingatlant 1.700.000,- Ft-ért, azaz Egymillió 
hétszázezer forintért értékesíti Achim Hinderer 3348 Szilvásvárad, Egri út 56. 
szám alatti lakos részére, amennyiben az állam nevében eljáró Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.(MNV Zrt.) nem él elővásárlási jogával. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert az adásvételi 
szerződés megkötésére és azt az MNV Zrt. részére történő megküldésére. 

 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Ferencz Péter polgármester 

 

IV. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatását és kéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
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Csűrös Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:  
A bizottság tárgyalta az ÖNHIKI 2012. évi támogatásra vonatkozó igény 
benyújtásáról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
tagjainak. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a támogatási igény benyújtásáról  
  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

116/2012. (IX.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

1. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. 
pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei 
önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 
2. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati 

tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi: 
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a 

feletti. 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 80.500 ezer forint összegű bevételt tervez. 
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét 13.474 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el. 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
kötelezett. 
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta. 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 

 
Határidő: 2012. szeptember 10. 
Felelős: polgármester 

 
Csuhány Béla képviselő:  
Korábban a képviselő-testület döntött a fakivágásokkal kapcsolatban kérdezi, hogy 
van-e információ erről, illetve engedélyek szükségesek a határozat végrehajtásához? 
 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:  
2 fa ügyében a szilvásváradi jegyző az illetékes, az ő engedélye szükséges.   
 
Csuhány Béla képviselő:  
Kérdezi, hogy a tó környékén kerülnek konténerek kihelyezésre? 
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Ferencz Péter polgármester:  
Jelenleg két konténer van kihelyezve, melyek közül az egyik magántulajdonban van. 
Több konténer nem került kihelyezésre. Augusztus elején a meredek útszakaszok 
rendbetétele megtörtént, melynek költsége több 100 ezer Ft volt, és reméli, hogy a tó 
környékére kivetett kommunális adóból ez az összeg visszatérül az 
önkormányzatnak.  
 
Barta Péter képviselő:  
Az ingatlan tulajdonosok részéről felmerült az utak mellett lévő árkok kialakítása és 
akkor nem lenne szükség az évenkénti útegyengetésre.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Az árokrendszer kialakítása költséges, mivel kapubejárók is szükségesek.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A tó környékén több olyan elhagyott telek van, mely gazos és a szárazság miatt 
tűzveszélyes. Javasolja a tulajdonosok felszólítását. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Területbejárást kell végezni és helyrajzi szám alapján a tulajdonosokat fel kell 
szólítani.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
A lakosság igényli, hogy a tv felvételek ne merevített állásból készüljenek. Technikai 
akadálya van? A hang minősége is rossz. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tudomása szerint nincs technikai akadálya, minden rendezvényhez élő technikus 
szükséges. A hang minősége nem tudja miért rossz, de ez ügyben megteszi a 
szükséges intézkedéseket.  
 

Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy a „vállós” út vízrendezése valósuljon meg alacsonyabb szintű 
beruházással, hogy az onnan lezúduló törmelék, iszap ne okozzon kárt a Bajcsy Zs. 
utca csatorna rendszerében. Elmondja, hogy a Mártírok út vízszintes szakaszáról 
(tódal) lefolyó vizet a patak irányába kellene vezetni. 
 

Ferencz Péter polgármester:  
A Mártírok út vízelvezetéséről nem készült terv, mivel ott több háztartásban a 
közművek nincsenek bevezetve. A „vállós” úton közlekedik a legtöbb rendszám 
nélküli falopásra alkalmas autó, ezért nem javasolja annak rendbetételét, sőt meg 
kellene szüntetni. Véleménye szerint a régi KTSZ épületét is így bontották szét, a 
„vállós” úton hordták el a vasakat, kerítés elemeket.  
 

Csuhány Béla képviselő:  
Javasolja, hogy az úton gyalogos forgalom továbbra is működjön, de ez által a 
hordalék a Bajcsy Zs. útra történő beáramlása továbbra is fenn áll és ezt a problémát 
meg kell oldani.  
 

Kary József alpolgármester: 
Egyet ért az út megszüntetésével, de a gyalogos forgalom járda kialakításával 
maradjon meg, mivel ez kevésbé balesetveszélyes, mint a IV. Béla út.  
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Ferencz Péter polgármester:  
A „vállós” utat gyalogos közlekedésre alkalmassá kell tenni, úgy hogy az autós 
forgalom megszűnjön. Árajánlatot fog kérni a kialakításra.  
 
Kary József alpolgármester: 
A képviselő-testület korábban az Ifjúsági klub kialakításáról döntött. A fiatalok sokat 
dolgoztak a helyiség rendbetételén. Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson 
segítséget szervezeti és működési szabályzat tervezet átadásával és szeretnének 
egy közepes árfekvésű csocsó asztalt.    
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
A régi Paxit klubban voltak pénzes szórakoztató berendezések (biliárd asztal, 
csocsó), melyek vállalkozók által kerültek oda. Az OTP épülete előtt még mindig 
vannak fiatalok és a lépcső burkolata kezd rongálódni, szemetes. Meg kellene kérni 
őket, hogy most már az Ifjúsági klubban tartózkodjanak.   
 
Ferencz Péter polgármester:  
A lépcső burkolatának kopása, törése nem biztos, hogy a fiatalok hibája. Korábban a 
Bélkő Nonprofit Kft. is javította és az OTP kialakításakor is le lett cserélve. Egyet ért 
azzal, hogy a fiatalok az Ifjúsági klubban tartózkodjanak. Tudomása szerint a 
szervezeti és működési szabályzat elkészítését Barta Péter képviselő vállalta.  
 
Barta Péter képviselő:  
Ígéri, hogy a szabályzat el fog készülni.  
 
Kary József alpolgármester: 
Jónak tartja, hogy a kommunális adó egy összegben történő befizetéséért 
kedvezményt állapított meg az önkormányzat, tudomása szerint a lakosság 20 %-a 
élt ezzel a lehetőséggel. Kérdezi, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzata nyújtott-e 
be pályázatot közmunkaprogramra? Milyen tartalommal, létszámmal, költséggel és 
foglalkoztatási időtartammal lehet számolni? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Természetesen az önkormányzat is nyújtott be pályázatot. A közmunkaprogram 
nélkül nem lenne meg azaz esély, hogy egyes szociális segélyre kényszerült lakos 
megkaphassa az ellátást. A Start munkaprogram az, ami a legnagyobb felháborodást 
kelti a településen, ugyanis a dolgozókat csak ülni és aludni látják. A munka úgy 
lenne hatékony, hogyha felügyelőt is lehetne foglalkoztatni, de az önkormányzat nem 
tud 2-3 fő felügyelőt biztosítani, mert nincs státusz. Mezőgazdasági munkára nem lett 
pályázat benyújtva, mert a közmunkások nem tudnak hasznot termelni, amit a 
pályázat elvárt volna.  
 
Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogy a közfoglalkoztatottakkal nem lehetne bérmunkát végeztetni 
(tókörnyéki gaz vágás)? Bevételi forrás lehetne a GAMESZ-nak, Mónosbélben van 
ilyen szolgáltatás. 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Meg lehet próbálni a bérmunkát a GAMESZ vezető asszonnyal fog egyeztetni.    
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Kary József alpolgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a budapesti alternatív közgazdasági 
középiskola töltött egy hetet Bélapátfalván. A tanárok, illetve a gyereket tapasztalata 
az volt, hogy kedvező benyomásokat szereztek, örültek az elhelyezési 
körülményeknek, sokat megtudtak a településről, és ezúton is köszönik a segítséget, 
tájékoztatást.  
Elmondja, hogy a Jászói falunapokon vettek részt, ahol szívesen fogadták a 
bélapátfalvai delegációt. Nagy Gábor polgármester úr kérte, hogy a lehető 
legnagyobb nyilvánosság előtt mondja el, hogy bárki bélapátfalvai lakost meghív a 
településükre és jelezte, hogy ők is szívesen részt vennének a tűzoltónapi 
bográcsfőző versenyen. A szlovák iskola vezetése kéri, hogy az oktatási 
intézmények is kapcsolatban legyenek egymással és csereüdültetés keretében a 
gyerekek is élményeket szerezhessenek.  
2012. szeptember 15-én kerül megrendezésre a Kistérségi Népdaltalálkozó 
Bélapátfalván, melyre minden képviselőt meghív. 
A képviselő-testület döntött a Bajcsy Zs. úti szennyvízberuházásról. Kérdezi, hogy a 
szerződés kötés,  illetve a munkálatok elkezdése mikorra várható?  
 
Ferencz Péter polgármester:  
A szerződés kötés várhatóan a jövő hét elején hétfőn, vagy kedden megtörténik. 
 
Kary József alpolgármester: 
Kérdezi, hogy a cementgyári vasúti megálló esőbeálló kialakításáról van-e 
információ? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
A bölcsődében egy 20 m2-es árnyékolót készítettek a GAMESZ dolgozói. Véleménye 
szerint egy ilyen építmény megfelelő lenne esőbeállónak.  
 
Kary József alpolgármester: 
A KTSZ épületénél lévő porta helyiséget el kellene bontani.  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Szóbeli vásárlási szándék van bejelentve az ingatlanra, de az adásvétel nem történik 
a következő testületi ülésre, akkor ő is egyet ért a bontással.  
 
Kary József alpolgármester: 
A képviselő-testület, illetve az egyház közösen döntött a temető fenntartási 
hozzájárulás megfizetéséről. Kérdezi, hogy a díj beszedése elkezdődött már? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Nincs információja a díj beszedéséről.  
 
Csuhány Béla képviselő:  
Egyet ért a KTSZ épületének rendezésével, korábban javasolta, hogy legyen 
közterület, vízimalom emlékművel, múltidéző információs táblával. Ha adásvételre 
kerül sor, előtte a határokat rendezni kell, ugyanis egy részen szűknek bizonyul az út.  
 

Ferencz Péter polgármester:  
A határok okiratban rendezésre kerültek, ugyanis amikor az ingatlan önkormányzati 
tulajdonba került telekalakítást hajtottak végre épület lebontással és útszélesítéssel.  
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Csűrös Zoltán képviselő:  
Kérdezi, hogy van-e információ a szociális otthon pályázatával kapcsolatban? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
2012. augusztus 24-én rendkívüli testületi ülés keretében a képviselő-testület 
kompromisszumos javaslatot tett a Heves Megyei Intézményfenntartó Központnak. 
HMIK a mai napon megérkezett válaszában közölte, hogy a javaslatot nem fogadta el 
és kéri, hogy a közmeghallgatáson elhangzottak szerint az önkormányzat végezzen 
egy teljes körű közvélemény kutatást, ami szavazással záruljon és tükrözze a 
bélapátfalvai lakosság véleményét. Javasolja, hogy 2012. szeptember 22-én vagy 
23-án ki kell írni egy szavazást, melyről tájékoztatni kell a lakosságot, hogy milyen 
témában fog történni. A képviselő-testületnek dönteni kell abban, hogy mi legyen a 
szavazólapon, mi legyen a kérdés, ami egyszerű és érthető, melyre igennel, illetve 
nemmel lehet válaszolni.  
Javasolja, hogy szórólap formájában készüljön egy felhívás, tájékoztató, mely 
Bélapátfalva minden háztartásába jusson el, illetve a szavazólap az alábbi kérdést 
tartalmazza: 
Támogatja-e Ön, hogy a Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 
Intézet fogyatékkal élő ápoltjai közül több mint 100 fő, 10 bélapátfalvai családi házból 
átalakított ingatlanba kerüljön elhelyezésre?  Igen - Nem 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a véleménynyilvánításról és 
annak tartalmáról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

117/2012. (IX.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felhívást, 
tájékoztatót és véleménynyilvánítási kérdést fogadta el.  

 
 Felhívás  
 

Tisztelt Lakosság! 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 23-
án (vasárnap) a Bélapátfalvai Művelődési Házban 8.00-18.00 óra között 
véleménynyilvánítási lehetőséget biztosít a Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok 
Otthona és Módszertani Intézetben fogyatékkal élők Bélapátfalva településre 
történő kiköltöztetése ügyében. A véleménynyilvánítás módja titkos szavazás, 
melyen bélapátfalvai állandó lakcímmel rendelkező választásra jogosultak 
vehetnek részt. A szavazáson megjelentek érvényes személyazonosításra 
alkalmas okmánnyal igazolják magukat.  
Megjelenésére számít Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
mivel a jelen tárgykörben önálló döntési jogköre nincs. A fenntartó 
képviselőjének nyilatkozata alapján „a beadandó pályázat végleges tartalma a 
bélapátfalvi lakosok többsége véleményének figyelembe vételével 
módosulhat”. 
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Tájékoztató  
 

1. A Heves Megyei Intézményfenntartó Központ, mint a Bélapátfalvi Idősek, 
Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézet fenntartója a „Bentlakásos 
intézmények kiváltása” című TIOP 3.4.1.A-11/1 sz. pályázaton kíván indulni. 

2. E tárgykörben Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
rendkívüli ülést és közmeghallgatást tartott. A Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központ és a Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona 
és Módszertani Intézet vezetésének tájékoztatása alapján a pályázat 
keretében 170 fogyatékkal élő személy kerülhet kitagolásra, melyből több mint 
100 fő Bélapátfalvára. A pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági 
tanulmányt a képviselő-testület nem kapta meg és nem került közszemlére, 
így a településen megvásárolni kívánt 10 db ingatlan címe nem ismert.   

3. A képviselő-testület kompromisszumos megoldásra törekedve 25 fős 
lakócentrum megvalósításához ingatlant ajánlott fel, mely a pályázó Heves 
Megyei Intézményfenntartó Központ számára nem megfelelő.   
 

Kérdés  

Támogatja-e Ön, hogy a Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és 
Módszertani Intézet fogyatékkal élő ápoltjai közül több mint 100 fő, 10 
bélapátfalvai családi házból átalakított ingatlanba kerüljön elhelyezésre?   
Igen - Nem 

 
A felhívást a tájékoztatóval minden bélapátfalvai háztartásba el kell juttatni, a 
kérdést tartalmazó szavazólap személyesen kerül átadásra.  
A véleménynyilvánítást a képviselő-testület tagjai bonyolítják le.  

 
 

Határidő 2012. szeptember 23. 
Felelős: polgármester  

   képviselő-testületi tagok  
 

 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Ferencz Péter                          Fehér Lászlóné  
 polgármester                          címzetes főjegyző 
 


