Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
10/R/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. április 9. napján – 1400 órai kezdettel –
a Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Jeszenka
Zoltán, Kerekes György, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Deli Zoltán, Krcsméri Tibor, Zsóriné Kovács Márta képviselő
Távolmaradását nem jelezte: Magyar Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a tisztelt jelenlévőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Deli Zoltán, Krcsméri
Tibor, Zsóriné Kovács Márta képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni,
Magyar Tibor képviselő úr nem jelezte távolmaradását. Javaslatot tett az alábbi napirend
megvitatására:
1) Klementina Alapítvány Kuratóriumi tagjának kijelöléséről
Bejelentés
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további javaslata, módosító indítványa van a
napirendet illetően, tegye meg. Mivel javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirenddel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Klementina Alapítvány Kuratóriumi tagjának kijelöléséről
Mitykó Zsolt polgármester: Dr. Varga Sándor Úr, gyermekgyógyász főorvos kereste meg
olyan kéréssel, amely miatt testületi ülés összehívására kellett sort keríteni. A 2015. január
hónapban elhunyt Szabó Klementina emlékének megőrzése céljából az édesanyja, Mihaleczki
Mária, dr. Varga Sándor főorvos úr és Simonka György országgyűlési képviselő úr
Klementina néven Alapítványt hoznának létre. Szeretnék, ha a város mindenkori
polgármestere az alapítvány kuratóriumának tagja lenne. A kuratórium elnöke dr. Varga
Sándor, a tagjai Mezőhegyes város mindenkori polgármestere és Mihaleczki Mária. Az
alapítvány különböző szociális és egészségügyi helyzetben lévő gyermekeket támogatna. Az
alapítvány jogi helyzetének rendezése érdekében a döntés nem várhat a rendes ülésig. A
testületi határozatban meg kell nevezni a polgármester személyét, tekintettel arra, hogy az
alapítvány alapító okiratában személy szerint meg kell nevezni a tagokat. Szívesen fogadta a
felkérést, egyetért az alapítvány létrehozásával, annak céljaival, egy igen nemes
kezdeményezés. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
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Uj Zoltán képviselő: Az alapítvány induló vagyona miből tevődik össze? Kik fognak ahhoz
hozzájárulni?
Mitykó Zsolt polgármester: A kuratórium tagjainak aláírásával levélben keresik meg a
vállalkozókat, vállalkozásokat, az alapítvány működéséhez szükséges induló vagyon és
további támogatás érdekében.
Uj Zoltán képviselő: Az alapítvány működése, a kitűzött célok – egészségügyi rendszer
fejlesztése – elérése az induló tőkéből és az egyéb támogatásokból biztosított. Minden, ehhez
hasonló kezdeményezés esetén a helyi vállalkozókat, vállalkozásokat keresik fel, anyagi
segítségüket kérve. Számos esetben nyújtottak már támogatást, nem biztos, hogy szívesen
fogadják az újabb megkeresést. Az alapítványok induló vagyonának van egy alsó határa.
Hogyan tudják biztosítani azt?
Kerekes György képviselő: Tudomása szerint meghatározott évnek el kell telnie ahhoz, hogy
az alapítvány jogosult legyen az adó 1 %-ának igénylésére.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Ismeretei szerint egy teljes év beszámolója szükséges
ahhoz, hogy az alapítvány igényelhesse az adó 1 %-át.
Uj Zoltán képviselő: Ez alapján ez az alapítvány csak 2017. évben számíthat az adó 1 %-ából
bevételre.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Klementina Alapítvány Dél-Békés Kuratóriumi tagjának Mitykó Zsolt Urat, Mezőhegyes
város polgármesterét – 5820 Mezőhegyes, Kölcsey u. 7. szám alatti lakost – határozott időre,
a polgármesteri tisztsége betöltésének idejére jelölje ki, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
76/2015.(IV.9.) Kt. sz. határozat
„Klementina Alapítvány Dél-Békés” Kuratóriumi tagjának kijelöléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 36. § (1) bekezdésére figyelemmel és a 72. § (4) bekezdése
szabályaira, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik rész XXVI. Cím
3:398. § (1) bekezdés alapján a „Klementina Alapítvány Dél-Békés” Kuratóriumi tagjának
Mitykó Zsolt Urat, Mezőhegyes város polgármesterét
– 5820 Mezőhegyes, Kölcsey u. 7. szám alatti lakost – határozott időre, a polgármesteri
tisztsége betöltésének idejére kijelöli.
Felelős: Hupucziné Györki Julianna jegyző
Határidő: értelem szerint
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Bejelentés
Kerekes György képviselő: Lakossági megkeresés érkezett azzal a problémával, hogy az
elszáradt zöld hulladékot Mezőhegyesen nem tudják legálisan elégetni, tekintettel arra, hog
azt a helyi rendelet nem teszi lehetővé. Kéri a Testületet, valamilyen formában tegyék
lehetővé, hogy tavasszal és ősszel az elszáradt zöld hulladékot elégethessék a városban.
Ígéretet tett, hogy testületi ülésen továbbítja a kérést. Természetesen nem várja el, hogy jelen
ülésen döntést hozzanak e kérdésben, de annak előkészítését kérhetik. Javasolja, hogy az
áprilisi, vagy a májusi rendes ülésen tárgyalják meg a felvetést.
Mitykó Zsolt polgármester: Egyetért a Kerekes képviselő úr által elmondottakkal. A
felgyülemlett, elszáradt zöld hulladék elégetésére lehetőséget kell biztosítani a lakosságnak.
Kerekes György képviselő: Meghatározott időpontokban – tavasszal és ősszel is – csak és
kizárólag az elszáradt zöld hulladék elégetésére – amennyiben felsőbb jogszabály engedi –
lehetőséget kell biztosítani. Az áprilisi, vagy a májusi rendes ülésre gondolkodjanak el a
felvetésen, és hozzák a Testület elé javaslataikat.
Hupucziné Györki Julianna jegyző: Maximálisan egyetért a felvetéssel. A korábbi Testület
hatályon kívül helyezte azt a jogszabályt, amelyben meghatározta, hogy megfelelő szárazsági
állapotban, megfelelő időjárási viszonyok mellett égethető a zöld hulladék. Vannak azonban
olyan zöld hulladékok, amelyek nem komposztálhatóak, így azokat csak égetéssel lehetne
megsemmisíteni. A legcélszerűbb az lenne, ha a hatályon kívül helyezett helyi rendeletben
foglaltakhoz hasonlóan szabályoznák a szabadtéri, zöld hulladékégetést. Megvizsgálják, hogy
a jelenleg hatályban lévő jogszabályok ezt milyen módon teszik lehetővé és az elkészített
rendelettervezetet a Testület elé terjesztik.
Rajos István alpolgármester: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat lehetőséget ad a
jegyzőnek arra, hogy meghatározott időintervallumokban lehetőséget biztosítson a szabadtéri
tűzgyújtásra helyi rendelet alapján. Amennyiben nincs erre vonatkozó helyi rendelet, úgy az
OTSZ előírásai az irányadók, tehát teljes mértékben tilos a szabadtéri égetés. A helyi
előírások jelenleg nem teszik lehetővé a szabadtéri égetést. Amennyiben erre vonatkozóan
megalkotják a helyi rendeletet, úgy az abban foglalt feltételekkel lehet szabadtéri égetést
végezni. Az önkormányzat szempontjából is célszerű a helyi rendelet megalkotása, hiszen az
OTSZ értelmében, abban az esetben, ha az önkormányzat alkalmazottai égetnek szabad téren,
az önkormányzatot bírságolják.
Kerekes György képviselő: Az is illegális, ha az erdőtisztítás során gallyakat égetnek el?
Rajos István alpolgármester: Abban az esetben nem, ha az erdősávnak minősített területen
van. Az OTSZ rangsorolja azokat a területeket, ahol engedélyezett az égetés. Az erdősáv
esetén a gyérítésből fakadó égetés engedélyezett a megfelelő tűzgyújtási szabályok mellett.
Kerekes György képviselő: Javasolja, tekintettel arra, hogy a téma az alpolgármester úr
szakmájával összefügg, a jegyző asszonnyal együttműködve készítsék elő a
rendelettervezetet.
Mitykó Zsolt polgármester: Egyetért a javaslattal. Az ügymenettől függően az áprilisi, vagy
a májusi rendes ülésre kéri a rendelettervezet előkészítését, és annak beterjesztését a Testület
elé. Kéri, akinek nyílt ülés keretében további bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel a
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rendkívüli nyílt ülésen további bejelentést nem tettek a jelenlévők, jegyzőkönyvhitelesítőknek felkérte Jeszenka Zoltán és Uj Zoltán képviselőket. Megköszönte az ülésen
való részvételt, és az ülést –1415 órakor – berekesztette.

K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Jeszenka Zoltán
Uj Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

4

