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Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 

13-án 17.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről. 
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1. Tájékoztató az Ipari Park jelenlegi helyzetéről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bélapátfalva, 2014. november 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 
13-án 17.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Barta Péter, Csuhány Béla, Csűrös Zoltán,   
   Sas Béla és Vizy Pál önkormányzati képviselők. 

 
         

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
 
 
Meghívott:  Horváth László országgyűlési képviselő 
 
         

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testületi tagokat, Horváth László országgyűlési képviselő urat 
és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, a testület 
határozatképes és az ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot. 
 
 

 
Napirend 

 
 

1. Tájékoztató az Ipari Park jelenlegi helyzetéről  
 

 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontot 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
 
I. Napirend 
Tájékoztató az Ipari Park jelenlegi helyzetéről 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Elmondja, hogy Horváth László országgyűlési képviselő úr a mai nap 
sajtótájékoztatót tartott az Ipari Parkban és erről a kialakult jelenlegi helyzetről 
szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet. Átadja a szót Horváth László 
országgyűlési képviselő úrnak. 
 
Horváth László országgyűlési képviselő: 
Köszöni a lehetőséget, hogy a képviselő-testület összehívásra került. Köszönti a 
képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. Gratulál a képviselő-testület tagjainak 
megválasztásukhoz, munkájukhoz sok sikert és eredményességet kíván. Elmondja, 
ahogy tudja, segíti Bélapátfalvát. Úgy gondolja, megfelelő információra van szüksége 
a képviselő-testületnek a 2013-ban üdvözölt beruházással kapcsolatosan. A 
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Nemzetgazdasági Minisztérium 2013 tavaszán a mikro-, kis- és középvállalkozások 
részére munkahelyteremtő beruházások támogatására írt ki pályázatot. Tavaly a 
Fuvar Logisztik Kft. volt a legnagyobb nyertese a Nemzetgazdasági Minisztérium 
munkahely teremtési KKV-s pályázatán, összesen 450 millió forint pályázati 
támogatást nyert, a brikettáló üzemre 239, valamint csökkentett deutérium tartalmú 
vizet előállító gyár létrehozására 211 millió forintot. A pályázat keretében a Fuvar 
Logisztik Kft. 102 új munkahely létesítését vállalta. Bélapátfalván, Egy brikett gyártó 
üzem és csökkentett deutérium tartalmú vizet előállító üzem létesítésével 2013. 
november 30-áig kellett volna teljesítenie vállalt kötelezettségét. A cég kérte a 
határidő hosszabbítást, amit engedélyezek, azonban a beruházása a 
meghosszabbított határidőig sem valósult meg. A cég vezetője a 2014. október 12-ei 
lakossági, politikai fórumon is azt nyilatkozta, csúszásban vannak, az áramellátással  
gondok adódtak, de megvalósítják pályázatukat. A korábbi gyanús körülményekre, 
csúszásokra mindig volt magyarázat. Kiderült azonban, hogy ügyvezetés elfelejtette 
tájékoztatni a Heves Megyei Munkaügyi Központot is, hogy felszámolás alatt van a 
cég. Az üggyel kapcsolatban több olyan adat, információ látott napvilágot, mely 
felvetheti a pályázati visszaélés gyanúját. Ahogy ez a hír hozzá eljutott, megvizsgálta 
ezt, most azokat az információkat ossza meg a képviselő testülettel, amit saját maga 
szerzett be. Ezen információk alapján Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
minisztertől kért szabálytalansági vizsgálatot, az októberben felszámolás alá került 
vállalkozás miatt. A cég több ütemben vett föl pénzt a támogatásból, mintegy 328 
millió forint nagyságrendben. A pályázati támogatás feltétele volt továbbá az is, hogy 
ingatlan fedezetet mutassanak föl. Fedezetként egy 610 millió Ft-os nagy értékű 
ingatlan került bevonásra, ami 2012. év végén 108 millió Ft értékben cserélt gazdát. 
Kérdéses, hogy 1 év alatt hogy nőhet 500 millió Ft-ot egy ingatlan értéke? Ez az 
ingatlan a Hotel Marton. A brikettáló üzemhez a gépsor külföldön került legyártásra. 
Azonban a számlák egy szlovák cégtől érkeztek, melynek székhelye egy 
Pozsonyban található lakótelepi bérlakás, és nincs a társasági szerződésében 
gépgyártási tevékenység. Kérdezi, hogy a gépek itt vannak-e? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy egy csarnok tele van gépekkel, de nem tudjuk pontosan, miknek 
kellene itt lenniük.  
 
Horváth László országgyűlési képviselő: 
Elmondja, hogy Bélapátfalvának is vannak követelései, kintlévőségei. Elmondondja 
továbbá, hogy a tulajdonosi kört vizsgálva, a cégek egymáshoz való kapcsolódása 
sem mutat pozitív képet.  
 
Barta Péter képviselő: 
Elmondja, hogy személyes kapcsolatban van a vállalkozókkal és tud tájékoztatást 
adni a helyszínnel kapcsolatosan. A felszámolás nem a mostani vezetés miatt 
robbant ki, hanem egy korábbi vezetésnek volt köszönhető. A Fuvar Logisztik Kft. a 
nagycsarnokban kezdett, majd a Kompresszorházban folytatták a munkálatokat, ahol 
átalakítás történt festettek, falakat bontottak, és egyedül a darálógép hiányzik a 
gépsorból, amit jövő héten fognak szállítani. A gépek áram nélkül nem tudnak 
működni. Segítette a vállalkozót egy céggel, aki a tűzi vízhálózat kiépítéssel 
foglalkozik, 6-7 millió Ft-ot fizettek már ki, hogy elinduljanak, és jelenleg 6 főt 
foglalkoztatnak. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Elmondja, hogy amit a cég korábban kért tőlünk azt mi mindig, ha kellett rendkívüli 
ülésen megszavaztunk. Érkezett egy cég, ígéretet tett 100 főt alkalmaz, de nem tudta 
például azt sem, hogy telephely engedélyre van szükség, hol van a telephely és mi a 
helyrajzi száma az ingatlannak. Ezek az emberek őt például soha nem keresték meg, 
ennek ellenére a képviselő-testület az írásbeli beadványokra rendkívüli ülések 
sokaságán mindig támogató döntést hozott.   
 
Horváth László országgyűlési képviselő: 
Ha arra van esély, hogy Bélapátfalván munkahelyet lehet teremteni, addig küzdeni 
kell érte, amíg van realitás a helyiek javára. A felszámolás tényét le kellett volna 
jelenteni, mivel 2014. január 24. a felszámolás időpontja, ez a tény, ami nagy 
problémát okoz, a politikai felelősség az ő felelőssége és van itt 50 ember, aki arra 
számít, és azt hiszi november végén dolgozni fog. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, hogy hallgassuk meg az ügyvezetőket. Semmi konkrétumot nem tudunk, a 
Zele-Invest Kft. lemond a nyersanyagtárolóról. Kérdezi a Ruximp-Trade Kft. hol tart? 
 
Horváth László országgyűlési képviselő: 
Gátmezei József úr hetente négyszer itt van a településen, javasolja a képviselő-
testületnek az ügyvezető úr meghívását. Adjon tájékoztatást, és rendszeresen legyen 
beszámoló.  
 
Kary József alpolgármester: 
Mindig tőkeerős vállalkozásra várunk, de nem sikerül. Ha egy vizsgálat elindul, akkor 
átvizsgálnak mindent. A lakosság minket keres meg elsőként. Ha van rá esély, 
induljon el a vállalkozás. 
 
Horváth László országgyűlési képviselő: 
Azt gondolja, ha ez a projekt megvalósul, a bizalmat visszanyerik a településen élő 
emberek.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ezt az 50 embert kellene hitelesen tájékoztatni, hogy hol tart az ügy. Kéri a 
képviselő-testület tagjait ne temessük még a céget. Az elkövetkező képviselő-
testületi ülésre meg fogjuk hívni Gátmezei József urat és Zsebe József urat. A Fuvar-
Logisztik Kft.-től fogjuk kérni, hogy a neveket adják meg és a januári közcélú 
munkaprogram keretében segítsük azokat az  embereket, akik jóhiszeműen 
szerződést kötöttek az említett céggel.  
 
Horváth László országgyűlési képviselő: 
Ígéretet tesz, ha hasonló információi lesznek, értesíti a polgármester urat és a 
képviselő-testületet. Elmondja, hogy a Szilvásváradi lovas centrum beruházás 
megkezdődött, melyre 1,7 milliárd forint, illetve a jövő évre 830 millió forint van 
pluszba biztosítva. A Bélapátfalviak is kaphatnak munkát a kivitelezésben, 2016-ban 
fejeződik be az építkezés. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Meghívja Horváth László országgyűlési képviselő urat a jövő évi Március 15-ei 
fáklyás felvonulásra, valamint elmondja, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzat 
képviselő-testülete a tájékoztatást köszöni és tudomásul vette. 
 
Horváth László országgyűlési képviselő: 
Köszöni a meghívást, szívesen részt vesz a Március 15-ei rendezvényen, számára 
Bélapátfalva van az első helyen.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni mindenkinek a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 

 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné 
 polgármester                           címzetes főjegyző 


