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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 18–

án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
 

N a p i r e n d 
 

1.  Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének elfogadása 
2. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 

önkormányzati rendelet megtárgyalása I. fordulóban 
3. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi tevékenységéről 
4. Beszámoló a szociális alapszolgáltatási feladatok 2014. évi 

ellátásáról 
5. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 
6. Bélapátfalva Város és intézményei 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet módosítása 
7. Az önkormányzati alkalmazottak Cafeteria szabályzata 
8. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

64/2015. (V.18.) Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének elfogadása 2015.június.15. 

65/2015. (V.18.) Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 
önkormányzati rendelet megtárgyalása I. fordulóban 

2015.szeptember.15.  
2015.szeptember.28. 

66/2015. (V.18.) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi tevékenységéről 2015. május 31. 

67/2015. (V.18.) Beszámoló a szociális alapszolgáltatási feladatok 2014. évi 
ellátásáról 2015. május 31. 

68/2015. (V.18.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2015. május 31. 

69/2015. (V.18.) Az önkormányzati alkalmazottak Cafeteria szabályzata azonnal 
70/2015. (V.18.) A Tanuszoda megépítésére területek felajánlása 2015. május 31. 

71/2015. (V.18.) Régi polgármesteri hivatal tetőszerkezet felújítására pályázat 
benyújtása 2015. június 9. 

72/2015. (V.18.) Bélapátfalva Bocskai úti járdaszakasz felújítására, és csapadékvíz 
elvezetésére pályázat benyújtása 2015. június 9. 

73/2015. (V.18.) Konyha létesítmény fejlesztésére pályázat benyújtása 2015. május 29. 
74/2015. (V.18.) Műfüves pálya kialakítására pályázat benyújtása 2015. június 9. 

75/2015. (V.18.) „Egy csipet Magyarország” projekt keretében együttműködés a 
Szilvásváradi Turisztikai Egyesülettel 2015. május 31. 

76/2015. (V.18.) 
Mártírok és Akácfa (a volt Felszabadulás) utcák útépítés és felszíni 
vízelvezetés műszaki tervdokumentációja alapján, tulajdonosi, 
közútkezelői, hozzájárulás 

2015. május 31. 

77/2015. (V.18.) Sport Közhasznú Egyesület részére a TAO-s elszámoláshoz 
támogatási összegek kifizetése 2015. június 30. 

78/2015. (V.18.) Kriston Katalin bérleti szerződés felbontása 2015. május 6. 
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Bélapátfalva, 2015. május 18. 
 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

12/2015. (V.29.) Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
2014. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról 



4 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 18–

án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
tanácskozó termében megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

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

 
Meghívottak:    Mikóné Kormos Erika ITS városi koordinátor 
 Erdei Anikó Projmen Kft. projektmenedzser  
 Dr. Kerek Ferenc Projmen Kft. képviselő  
                          Klein György építészmérnök 
 Klein Krisztina építészmérnök 
 Szaniszlóné Molnár Emese Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató 

központ vezető 
 Nádasiné Varga Edit Idősek Klubja vezető 
 Mikó Ákos műszaki előadó 
       

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
        

 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 7 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő, a testület 
határozatképes és az ülést megnyitja.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot. 
 

 
Napirend 

 

1. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének elfogadása 
2. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 

önkormányzati rendelet megtárgyalása I. fordulóban 
3. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi tevékenységéről 
4. Beszámoló a szociális alapszolgáltatási feladatok 2014. évi 

ellátásáról 
5. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 
6. Bélapátfalva Város és intézményei 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet módosítása 
7. Az önkormányzati alkalmazottak Cafeteria szabályzata 
8. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 7 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének elfogadása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Bélát a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja a szót 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Előző Képviselő-testületi ülésen azt 
ígértük teszünk kiegészítéseket. Az ITS városi koordinátor felé ez továbbítva lett, és 
a készítők felé is továbbítva lesz. Jelenleg még van egy-két észrevétel a Városvédő 
Egyesület részéről. Kérése lenne, az 1.14.6.3. bekezdésnél van egy mondat: „Itt 
koncentrálódnak a helyi védelem alá helyezett épületek, ugyanis a település 
önkormányzata korán felismerte a történeti településkép megőrzésének fontosságát.” 
amiből a korán szót ki kellene venni. Mi az elképzelés a közeljövőben? A helyi 
közvéleményt szerint, ez a stratégia álomként fogalmazódik meg. A jövőt illetőleg 
gazdasági téren mit tudunk felmutatni? Pontosan meg van fogalmazva Eger-
Szilvásvárad tengely, amit ki kellene egészíteni a kerékpárút kiépítésével, ami a 
valamikori tardosi kisvasút vonalára volt elképzelve. A települést nem csak közúton, 
turistaúton is el lehet érni az Eger-Szarvaskő-Gilitka-Bélapátfalva útvonalon. Az ősi 
turista útvonalat is be lehetne vonni a hálózatba, ami a Paprakás, Papsűrű, és a 
Hársas völgybe csatlakozik be. Vállalkozói körben korábban volt egy felvetés, hogy 
lovas tanyát valósítana meg kiegészítő megoldásokkal, mint például fogadó rész a 
turistáknak. Szegregációs területeknek a rendbe tétele is igen fontos, ilyen a 
Felszabadulás utca, ami már Akácfa utca, Móricz Zsigmond út, Jókai út vége, amit 
nem lehet elhanyagolni. Polgármester úrral jártak ezeken a területeken, 100 m-es 
sávban illegális hulladéklerakás szennyezi a környezetet, félő, hogy hosszú távon ez 
problémát okoz. Művésztábor (Gesztenyés kiállítóházban) új projektként szerepel, ha 
ez megvalósulna, akkor ezt az Apátság környékére tudná elképzelni. Feltáratlan 
kertbelsőket meg lehetne vizsgálni alkalmas-e a terület erre. A Bizottság 
egyhangulag támogatja. 
 
Barta Péter képviselő: 
Előző ülésen is említette, ez az anyag igen nagy terjedelmű és fontos. Képviselő-
testület felé is egy szemléletváltást fog kezdeményezni. Ipari Park fejlesztése 
prioritást kell, hogy élvezzen. Szórakoztató helyiségeken, egészségügyben 
visszalépések mutatkoznak. Kezdjük el mihamarabb.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Barta Péter képviselő úrnak szeretne pár szót mondani, kezdve azzal, hogy amióta itt 
van, 12 éve azon voltunk, hogy munkahelyek legyenek az Ipari Park területén. 
Turisztikával kapcsolatosan sok mindent elmondtak a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottsági ülésen, ezzel egyetért, és kezdjük el mihamarabb az előrelépést.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e más javaslat, kérdés, kiegészítés. Kéri 
szavazzanak az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének elfogadásáról 
az előterjesztés, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság kiegészítése alapján, és 
június 1 napjára lakossági fórum összehívásáról.  
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

64/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2012. (XI.8.) 
Korm.rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) előírásaival elkészített 
integrált településfejlesztési stratégiának az előterjesztés melléklete 
szerinti tervezetét megvitatta, és az alábbi kiegészítésekkel fogadta el: 

- Kerékpárút Eger-Szilvásvárad vonalon, 
- A jelenlegi turista ősi utak mentén és ezeknek a település 

beérkezési pontjánál lovas tanya, vendéglátóhely épülhet, 
- Szegregációs területek rendezése, DNY-i városrésznél is, 
- Művésztábor létesítése, 
- Települési kert belsők vizsgálata. 

Hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester ezen településfejlesztési 
dokumentumot a kormányrendelet 30. § (1) bekezdésében meghatározott, 
államigazgatási egyeztetési eljárásban résztvevő szervezetek számára 
véleményezésre megküldje. 
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert arra, hogy az 
elfogadott településfejlesztési dokumentumot a település honlapján, az 
integrált településfejlesztési stratégia tervezéséhez kapcsolódóan 
kialakított felületre feltöltse.  
Az ITS tervezetének megvitatására, véleményezésére lakossági fórumot 
hív össze a Képviselő-testület 2015. június 1 napján 18.00-órára. 

 
                                                         Határidő: 2015. június 15. 

                                                   Felelős: polgármester 
 
Barta Péter képviselő: 
Érdeklődik, hogyan juttatjuk el az anyagot a lakosság részére? 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Bélapátfalva Város honlapján megtalálható lesz. 
 
 
II. Napirend 
Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló önkormányzati 
rendelet megtárgyalása I. fordulóban 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Bélát a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
Átadja a szót Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet, pozitívumként megállapításra került a rendelet 
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fontossága. A felújítás a védelem egyik legjobb eszköze. Telek tulajdonosok 
hozzájárulásának beszerzésére lesz szükség. Ösztönzés módjának a megtalálása. A 
rendelet tervezet nem felel meg a jelenlegi jogszabályi előírásoknak. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság javaslata az, hogy szeptember 15-ig a jogszabályok szerint 
készüljön el a rendelet tervezet, és a munkaterv szerinti szeptember 28-i ülésen 
tárgyaljuk meg. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e más javaslat, észrevétel. Kéri a Képviselő-
testület tagjait szavazzanak, hogy szeptember 28-án a Képviselő-testületi ülésen 
kerüljön a napirend megtárgyalásra a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
javaslataival, és egészüljön ki az épületek listája.    
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

65/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy: 

- az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 
szabályozással egyetért, a 2015. szeptember 28-i Képviselő-
testületi ülés napirendje keretében kerüljön megtárgyalásra a 
hatályos jogszabályok szerinti önkormányzati rendelet, 

- az ingatlanok listája kerüljön kiegészítésre, 
- a vonatkozó ösztönző rendszer kerüljön kidolgozásra. 

 
                                                               Határidő: 2015. szeptember 15.  
                                                           2015. szeptember 28.  

                                                   Felelős: polgármester 
 

III. Napirend 
Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi tevékenységéről 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a 
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Vizy Pált a 
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. Átadja a szót Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság 
elnökének. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kiegészítés nélkül elfogadásra javasolják.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a vezetőasszonyt kíván-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal 
kapcsolatosan. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait szavazzanak a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról az előterjesztés szerint. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

66/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a gyermekjóléti szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót. 

 
Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: polgármester 
 
IV. Napirend 
Beszámoló a szociális alapszolgáltatási feladatok 2014. évi ellátásáról 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a 
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Vizy Pált a 
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen 
elhangzottakat. Átadja a szót Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság 
elnökének. 
 
Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Turisztikai, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kiegészítés nélkül elfogadásra javasolják.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a vezetőasszonyokat kívánnak-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal 
kapcsolatosan. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait szavazzanak a szociális alapszolgáltatási feladatok 2014. 
évi ellátásáról szóló beszámolóról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 

 
67/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a szociális alapszolgáltatási feladatok 2014. évi ellátásáról szóló 
beszámolót. 

 
Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: polgármester 
 
V. Napirend 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
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Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi a Képviselő-
testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kérdezi Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
asszonyt kíván-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait szavazzanak az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóról az előterjesztés szerint.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 
68/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót. 
 

Határidő: 2015. május 31.  
Felelős: polgármester 

 
Szaniszlóné Molnár Emese Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató 
Központ vezető: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az ellátottak tájékoztatva lettek és 27 fő 
ellátottól kaptunk vissza nyilatkozatot a házi gondozással kapcsolatosan, melyből 5 
fő visszamondta. Lecsökkentettük a gondozási időt minimum 20 percre mindenkinek. 
Van olyan ellátott, aki heti 5 alkalommal kéri, átlagban 20-30 perc. Két 
gondozónőnek 9 fő, és egy gondozónak 6 fő gondozottja van. Tényleges idő 2,5-3 
óra, amit egy gondozó az ellátottnál tölt, de ebben nincs benne a bolti bevásárlás, 
gyógyszertár és az úton töltött idő. Egy hónapon belül látható lesz, hogy a 
gondozottak közül ki fogja továbbra is kérni az ellátást. Ellátottakat kell még felvenni. 
Sorban állás van, az ellátást ketten nem kérhetik, mert kapnak utána ápolási díjat, és 
dupla ellátást nem kaphatnak. Ha az új visszajelzések megérkeztek, erről készítenek 
egy tájékoztatót a Képviselő-testület részére.  
 
VI. Napirend 
Bélapátfalva Város és intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló zárszámadási rendelet módosítása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Bélát a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja a szót 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A könyvvizsgálóval később lett felvéve a kapcsolat, aki jelezte, hogy a tavalyi évben 
az Apátsági pályázattal kapcsolatos kifizetések, szállítói finanszírozások nem jól 
lettek könyvelve, ez a beszámolót is módosítja, melyhez külön engedély kell a 
kincstártól. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a 
módosítást. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak a Bélapátfalva Város és intézményei 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet módosításáról az előterjesztés szerint. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta, a  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V.29.) 
önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és 
pénzmaradványának jóváhagyásáról. (1. melléklet) 
 
VII. Napirend 
Az önkormányzati alkalmazottak Cafeteria szabályzata 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri Csuhány Bélát a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság elnökét ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat. Átadja a szót 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének. 
 
Csuhány Béla Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság kiegészítés nélkül egyhangulag elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak az önkormányzati alkalmazottak Cafeteria szabályzatáról az 
előterjesztés szerint.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

69/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az önkormányzati alkalmazottak Cafeteria szabályzatát. (2. 
melléklet) 

 
                                                                                                Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 
VIII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, Horváth László országgyűlési képviselő úr 
jelezte felé a minap, hogy az uszoda kapcsán hamarosan kezdődhet az építkezés. Új 
vezető tervezők látogatták meg az elmúlt héten és bemutatták a látványterveket. A 
humán erőforrás cserélődött, egy látványtervet készítettek és az fogják bemutatni 
mindenhol. Az általunk felajánlott telek nem felel meg a kivitelezéshez, viszont van 
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három telek, ami azonnal felajánlható, ez pedig a vásártér Eger felőli része, vagy az 
egészségház mögötti terület, ahová a Börtön pályázathoz is ajánlottunk területet. 
Úgy gondolja a legmegfelelőbb a salakos pálya lenne erre a megoldásra. A Sport 
Egyesület elnökével egyeztettek, beleegyezett a salakos pályán megépülő 
uszodával, de ezt a területet szeretnék megkapni a lelátó mögött, és segítséget kér a 
műfüves pálya kialakításában, amire most van kiírva pályázat. Tanuszodaként 
szeptembertől-júniusig üzemel, a többi időszakban pedig strandként.  
 
Barta Péter képviselő: 
Úgy gondolja a lelátó mellett, ahol a teniszpálya van, a Petőfi út felől lehetne 
elforgatva 90 fokkal. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Erre a területre még visszatérne. Első körben a helynek örül, hogy nem oda kerül, 
ahová első körben megszavazásra került, és nem sátras megoldás lesz. A Sport 
egyesület már régóta szeretett volna egy műfüves pályát, 2012-2013-ban is 
napirenden volt és sérelmezte az elnök úr, hogy korábban erre nem kaptak önrészt 
az önkormányzattól.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A sportegyesület a salakos pályát, nem használja. A lelátó mögött nem tudunk 
biztosítani 60 m2 * 120 m2 –es pályát, mivel ott van egy villanyvezeték, 2 dupla 
oszloppal. Egyébként saját tulajdonról döntünk, a salakos pálya tekintetében. Ha ezt 
a területet a vásártéren nézzük, 10-10 m marad el a kerítés mellett pihenő övezet 
kijelölésére, a vásártér nyitottabb. A visszajelzést sürgősen meg kell tennünk, így 
három helyszín van, amit fel tudunk ajánlani, a vásártér, egészségház mögötti terület 
és a salakos pálya.   
 
Csűrös Zoltán képviselő: 
Érdeklődik, hogy a Vidámpark melletti véderdő területe nem jöhetne-e szóba? 
 
Klein György építészmérnök: 
Szerinte olyan helyre kellene építeni, ha úgy adódik, plusz dolog kerülhet bele, vagy 
esetleg tovább fejlesztésre van lehetőség. A területek rangsorolását tekintve 
másképpen állna hozzá. Szerinte az egészségház területe lenne a legalkalmasabb, 
gazdálkodni kellene azzal a területtel, a sportpálya területe azért nem megfelelő 
szerinte, mert ha elfogy a terület, a sportot máshová kell tenni, és úgy gondolja 
egyéb típusú pályákkal is lehetne fejleszteni. A vásártér kicsit idegen számára. 
Rendezési tervre szeretne visszatérni, vegyes terület az egészségház, a sportnál 
minimálisan, a vásártérnél pedig jobban hozzá kellene nyúlni. A vidámpark melletti 
véderdő pedig nem járható út.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Az egészségház mögötti területből 5000 m2 el van adva a szociális otthon 
kitagolására. 700 ezer turista megy keresztül a településen, és nem tudjuk őket 
megállítani, a sportnál pozitívum, parkoló van kialakítva. A börtön mellé nem tenné a 
tanuszodát. 
 
Barta Péter képviselő: 
Támogatja Klein úr javaslatát, és a műfüves pályát is kivitelezzük. 
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Kary József alpolgármester: 
Nagyobb területre szavaz, szép a látványterv, de csak az látja, aki vele szemben áll. 
Esetleg ha lehetne, teret rányitni. 
 
Klein György építészmérnök: 
Jó a felvetés, ez egy építészeti feladat, hogy ez látható legyen. Egyszerű látvány 
elemeket pár napon belül elő lehetne állítani, május 30-ig lehet több területet 
felajánlani. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Főútról gondolkodunk, de a terület hátsó bejáratánál lehetne nyitni, a Tó felé vezető 
útra. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Telek alakításra mindenképpen szükség van. Fő út mellett lenne jó. Műfüves pálya 
kialakítását bevállaljuk, és hagyunk területet egyéb sportolási célra is, de a 60*120 
m2-t nem tudjuk bevállalni. 
 
Klein György építészmérnök: 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy véglegesen most nem döntsenek a 
területekről, a tervező csapat döntse el, a két területet viszont fel lehetne ajánlani.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak, hogy a Tanuszoda megépítésére szánt területek, - salakos pálya, 
egészségház mögött - közül a tervezők döntsenek melyik a megfelelőbb.  
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

70/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a Tanuszoda megépítésére felajánlja az önkormányzat 
tulajdonában lévő: 

- Bélapátfalva 966 hrsz-ú Sport területből a salakos pálya, 
- Bélapátfalva 1001/27 hrsz-ú,  

         területek közül a tervezők által legmegfelelőbbet. 
Határidő: 2015. május 31.  

Felelős: polgármester 
 

Ferencz Péter polgármester: 
Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására és 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kerültek kiírásra 
pályázatok az önkormányzatok részére. Kéri Mikó Ákos műszaki előadót ismertesse 
a Képviselő-testület tagjaival a pályázati lehetőségeket. 
 
Mikó Ákos műszaki előadó: 
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására, 
közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztésére, felújítására van kiírva egy 
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pályázat. A régi polgármesteri hivatal épületfejlesztésére a támogatás mértéke 95%, 
30 M Ft igényelhető támogatás, amelyből a tetőszerkezet felújítása készülhetne el. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az utcai fronton a tűzoltó szertárig, a volt GAMESZ és a régi hivatal kerülne 1 tető 
alá.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
Új polgármesteri hivatal építéséről beszélgettünk korábban, de a korszerűsítés is 
mindenképpen szükséges. Javasol néhány tervet készíttetni, amit komolyan 
szeretnénk megvalósítani. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ez egy ötlet volt, hogy elinduljunk, mivel 2006 óta nem volt kiírva pályázat 
polgármesteri hivatal felújításra. Azért gondolt erre, ha nem lesz kiírva pályázat a 
közeljövőben, akkor az épület csak tönkre megy. Ez a 30 M Ft csak a tetőre és 
néhány nyílászáró cseréjére lenne elegendő. 
 
Barta Péter képviselő: 
Jobb pályázati pénzből ezt véghezvinni. Akkor tudja támogatni, ha ez nem 
befolyásolja a járási hivatal beköltözését.   
 
Vizy Pál képviselő: 
Érdeklődik, hogy a volt GAMESZ-t át lehetne-e helyezni esetleg a régi polgármesteri 
hivatal épületébe, és az épületet pedig el lehetne-e bontani? A tűzoltó szertár sorsa 
is hasonló lesz. A homlokzat felújítás is egy előrelépés.  
 
Kary József alpolgármester: 
Jelezni szeretné a Képviselő-testület figyelmébe, hogy a műszaki résznél az 
szerepel, létező működő hivatal javítására szól, és székhelynek kell lennie.  

 
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
Ez az épület jelenleg nem a közös önkormányzati hivatal székhelye, a hivatal nem ott 
működik, és ezzel a felújítással sem tud a hivatal ebbe az épületbe beköltözni.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, maradjon a tetőfelújítás a régi polgármesteri hivatalnál a volt GAMESZ 
épület nélkül, ha a pályázati feltétel megengedi. Tervező készítsen költségvetést erre 
vonatkozóan. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb javaslat. Kéri 
szavazzanak a régi polgármesteri hivatal épület felújítás pályázatának benyújtásáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

71/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” kiírt pályázatra a régi polgármesteri hivatal, Bélapátfalva IV. 
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Béla út 70. szám alatti épület tetőszerkezet felújítására pályázat kerüljön 
benyújtásra, amennyiben megfelel a pályázati kiírásnak, célnak.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2015. június 9. 

Felelős: polgármester 
 

Mikó Ákos műszaki előadó: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a következő pályázat a belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása 15 M Ft, 85%-os támogatással. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Véleménye szerint a Sport út és Petőfi út közötti járdaszakasz a IV. Béla úton 
beleférne. A Bocskai úti járdaszakaszt költségvetésbe terveztük, esetleg a tervezők 
előre hozzák a tervezését. 
 
Vizy Pál képviselő: 
Javasolja, a Bocskai úti járdaszakasz felújítására kerüljön beadásra a pályázat. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri 
szavazzanak, hogy a belterületi utak felújítására kiírt pályázatról a Bélapátfalva 
Bocskai úti járdaszakasz felújítására. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

72/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti 
„önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” kiírt 
pályázatra „belterületi utak, járdák, hidak felújítására” pályázik az 
önkormányzat tulajdonában lévő Bélapátfalva Bocskai út, 88 hrsz-ú 
járdaszakasz felújítására, és csapadékvíz elvezetésére. A felújítás bruttó: 
18.596.894 Ft összköltségű. Az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerint 
nyilatkozza, hogy az 5.521.033 Ft saját forrás rendelkezésre áll.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására. 
 

Határidő: 2015. június 9. 
                                                                                             Felelős: polgármester 

 
Mikó Ákos műszaki előadó: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a következő pályázat az óvodai ellátást 
szolgáló épület bővítéséről szóló pályázat, amely 95%-ban támogatott. Éttermi 
funkciót bővítenénk, illetve eszköz beszerzés szerepel még benne. Maximális összeg 
nincs meghatározva.  
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Csuhány Béla képviselő: 
Javasolja, hogy a konyhai szárnynak lehetne előtetőt építeni, valamint figyelembe 
kell venni, hogy ez az épület helyi értéket képvisel.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A homlokzathoz nem lesz hozzányúlva, szűkös a határidő, kiegészítenénk annyival, 
hogy éttermi funkciót bővítünk, gépészeti korszerűsítéssel, illemhely felújításra kerül, 
valamint előtető kerül megépítésre. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e egyéb 
észrevétel javaslat. Kéri szavazzanak gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására az önkormányzat konyha létesítmény fejlesztésére pályázatot nyújt be. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

73/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására az 
önkormányzat tulajdonában, fenntartásában lévő Bélapátfalva, IV. Béla 
út 35. (hrsz.: 113) konyha létesítmény bruttó 37.809.815 Ft 
összköltségű fejlesztésére pályázatot nyújt be. Az Ávr. 75. § (4) 
bekezdés a) pontja szerint nyilatkozza, hogy az 1.488.576 Ft saját 
forrás rendelkezésre áll.  

 
                                                                                     Határidő: 2015. május 29. 

                                                                               Felelős: polgármester 
 

Mikó Ákos műszaki előadó: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a következő, amire pályázni lehet, 20 
M Ft összegben műfüves pálya kialakítása, 85%-ban támogatott. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak, 
hogy kerüljön benyújtásra az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra 
fejlesztésére műfüves pálya kialakításáról szóló pályázat. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

74/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti 
„önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” kiírt 
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pályázatra „óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása” pályázik, az önkormányzat 
tulajdonában lévő Bélapátfalva 966 hrsz-ú sporttelep területén műfüves 
pálya kialakítására. A fejlesztés bruttó: 22.349.460 Ft összköltségű. Az 
Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerint nyilatkozza, hogy a 3.352.419 Ft 
saját forrás rendelkezésre áll.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására. 
 

                                                                                     Határidő: 2015. június 9.  
                                                                               Felelős: polgármester 

 
Mikó Ákos műszaki előadó: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy „Egy csipet Magyarország” projekt 
keretében a Szilvásváradi turisztikai egyesülettel közösen pályáznánk. Kell készíteni 
egy ajánlatot Szilvásvárad-Mónosbél-Bélapátfalva vendégváró helyi tradicionális 
gasztronómiai értékekkel, turisztikai kínálattal. Marketing célra van 2 M Ft, és pluszba 
még 500 e Ft. Költségmentes, és magyar-angol nyelven kikerülünk a honlapra. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak, 
hogy pályázzunk „Egy csipet Magyarország” projekt keretében Szilvásvárad-
Mónosbél-Bélapátfalva saját helyi gasztronómiájára alapozott speciális turisztikai 
kínálattal. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

75/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy „Egy csipet Magyarország” projekt keretében a 
Szilvásváradi Turisztikai Egyesülettel együttműködik, megállapodást ír alá. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

                                                                                     Határidő: 2015. május 31. 
                                                                               Felelős: polgármester 

 
Mikó Ákos műszaki előadó: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az Egri Közműtervező és Kivitelező 
Iroda Kft. által készített 25-2014 tervszámú Bélapátfalva Mártírok és Akácfa (a volt 
Felszabadulás) utcák útépítés és felszíni vízelvezetés műszaki tervdokumentációja 
alapján, tulajdonosi, közútkezelői, hozzájárulást és csapadékvíz befogadói 
nyilatkozatot kell kiadni. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a 
Bélapátfalva Mártírok és Akácfa utcák útépítés és felszíni vízelvezetés műszaki 
tervdokumentációja alapján, tulajdonosi, közútkezelői, hozzájárulás és csapadékvíz 
befogadói nyilatkozat kerüljön kiadásra, kikötések nélkül. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

76/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) 
bekezdés a) és b) pontjában foglaltak alapján az Egri Közműtervező és 
Kivitelező Iroda Kft. által készített 25-2014 tervszámú Bélapátfalva 
Mártírok és Akácfa (a volt Felszabadulás) utcák útépítés és felszíni 
vízelvezetés műszaki tervdokumentációja alapján, tulajdonosi, 
közútkezelői, hozzájárulás és csapadékvíz befogadói nyilatkozatot adunk, 
kikötések nélkül.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat 
aláírására. 

                                                                      
                                                                                    Határidő: 2015. május 31. 

                                                                               Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Sport Közhasznú Egyesület egy 
összegben szeretné kérni a 3,3 M Ft összeg fennmaradó részét a TAO-s támogatás 
elszámoláshoz június 30-ig, az 1-5 havi részt, 1.375 e Ft-ot már korábban kifizettük. 
A teljes fennmaradó összeget nem fogjuk tudni kifizetni részükre, csak 600 e Ft-ot 
most május végéig, mivel a költségvetésben is így lett tervezve.  
 
Csuhány Béla képviselő: 
A döntésünk úgy szólt korábban, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének 
figyelembe vételével. Most 5,5 M Ft-ra nyújtott be pályázatot, de 3,3 M Ft támogatás 
lett megszavazva. Hatalmazzuk fel a polgármester urat, egyeztessen, hogy a 
feltöltött kerethez képest mennyi önrész kell az elszámoláshoz.   
 
Ferencz Péter polgármester: 
Javasolja, május végére a 600 e Ft kerüljön kifizetésre és június 30.-ig tudjuk 
megfizetni a fennmaradó összeget. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e más 
javaslat. Kéri szavazzanak a Sport Közhasznú Egyesület részére a TAO-s támogatás 
elszámolásához május végére a 600 e Ft támogatás kerüljön kifizetésre és június 
30.-ig tudjuk megfizetni a fennmaradó összeget. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

77/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Sport Közhasznú Egyesület részére a TAO-s támogatás 
elszámolásához: 

- május végéig a 600 e Ft kerüljön kifizetésre, 
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- a TAO-s támogatás elszámolásához milyen összeg szükséges, és 
- június 30.-ig a fennmaradó 1.325 e Ft-ot kifizetni. 

                                                                      
                                                                                      Határidő: 2015. június 30.  

                                                                               Felelős: polgármester 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Kriston Katalin bélapátfalvai lakos az 
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti szerződését felmondta. Kérdezi a Képviselő-
testület tagjait van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak Kriston Katalin 
bélapátfalvai lakos önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti szerződésének 
felmondásáról. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

78/2015. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Kriston Katalin bélapátfalvai lakossal a Bélapátfalva, Május 1. úti 717. 
hrsz-ú, volt polgárvédelmi épületre, 2014. szeptember 30-án megkötött 
bérleti szerződését 2015. május 6. napjával közös megegyezéssel 
felbontja. 

                                                                                      Határidő: 2015. május 6. 
                                                                               Felelős: polgármester 
 

Vizy Pál képviselő: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy érkezett hozzá egy bejelentés a 
Berettyóújfalusi tábornak a maradványairól, képekkel alátámasztva, a képeket 
elnézve életveszélyes állapotban van az épület. Érdemes lenne a tulajdonosnak 
jelezni, amíg nagyobb baj nem történik. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kéri a képviselő urat küldje be a levelet és a képeket a polgármesteri hivatalba és 
továbbítjuk. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy egyeztetett érsek úrral az Apátság 
melletti kiállító hellyel kapcsolatosan. Érsek úr ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy 
mivel ilyen jellegű felkérés még nem volt, támogatja és továbbítja ezt a 
pályázatíróknak. Érdeklődik a szociális otthon kitagolással kapcsolatosan. A 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági ülésen felmerült a Tó elnevezés 
vonatkozásában, külön előterjesztés készüljön, mivel a Lak-völgyi tó elnevezés nem 
hivatalosan szerepel. Főépítész úr is javasolta. Fontosnak tartja, hogy a főút mentén 
virágos ládákba és az oszlopokra a virágok kerüljenek elhelyezésre. Látogatást 
kezdeményez a Mártírok úti tervezéssel kapcsolatosan a Mártírok útjára a Képviselő-
testületi tagoknak.  
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Fehér Lászlóné címzetes főjegyző: 
A tó elnevezéssel kapcsolatban a bizottság részéről, a képviselő úr javaslata alapján 
készüljön előterjesztés. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
A szociális otthon kitagolással kapcsolatban kárigényt jelentettek, bírósági ügy lehet 
belőle valószínűleg. A volt cementgyári területekről így kellene a továbbiakban 
gondolkodni. A Mártírok útjával kapcsolatosan elmondja, hogy a kerítések nem a 
térképnek megfelelően vannak elhelyezve. Van, aki elkerített az utca közterületi 
részéből, van, aki kisebb telket kerített el, mint ami valóságban a sajátja lenne. Plusz 
költséget jelent az önkormányzat részére, hogy a törvényes állapotok visszaálljanak, 
emiatt a tervkészítés el fog húzódni. Közérdekű munkaprogram keretében 30 fő fogja 
a területet kitakarítani. Az erdő terítve van szeméttel az utolsó háztól 300 m-re. 
Ebben az ügyben megoldást jelentene, ha kérnénk a rendőrség segítségét.  
Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 

 
 

     Kmf. 
 
 

                         Ferencz Péter                        Fehér Lászlóné 
      polgármester                         címzetes főjegyző 
 
 
 


