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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én
megtartott közmeghallgatásról.

Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 15. sz. terme.

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton,
Dr. Burján Katalin, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Körösi
Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor, Öreg István képviselők.
(Borgula Györgyné később érkezett meg az ülésre.)

Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Gulyásné Dr. Sáli Henrietta aljegyző
Baksai Agnes jegyzőkönyvvezető

Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
közmeghallgatáson a 12 fős képviselő-testület tagjai közül 11 fő jelen van, az ülés
lefolytatásán ak törvényi akadálya nincs.

Ismertette, hogy ajegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg ajegyző.

Siklósi István polgármester kérte az ülés napirendjét elfogadni. A belterületi szabadtéri égetés
helyi szabályozása napirend kertében az önkormányzat által megtehető szabályozhatóságról
szeretnék meghallgatni az észrevételeket.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

138/2015.(IV.15..)sz. határozat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozása

Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozása

Siklósi István polgármester elővezette, hogy a képviselő-testület előző ülésén határozatot
hozott a belterületi égetés rendjéről 11 pontban, amely bekerülhetne egy rendeletbe. A
rendelet betartása a lakosságra nézve kötelező lenne. Jogszabály alapján lehet szabályozni a
tevékenységet, amely nem igazán közelíti meg a gyakorlatban a valóságot. Külterületen való
égetés mikéntjét nem befolyásolhatja az önkormányzat, csak és kizárólag belterületet érinthet.
Információ szerint a külterületi égetés szabályozásához a kormányzat felé több megkeresés
érkezett, a parlament foglalkozni fog a témával. A belterületi égetés esetében ismertette a 11
pontot:



2

1. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen)

keletkezett avar, kerti hulladék semmisíthető meg (a kerti hulladék fogalma kerüljön

pontos meghatározásra);
2. Avar és kerti hulladék nyílt téri égetése csak szeptember 15. és november 30.,

valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével

naponta 9-16 óra között engedélyezett;
3. Avar és kerti hulladék égetése nem végezhető tűzgyújtási tilalom idején;
4. Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni

úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa;
5. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos;
6. Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad

végezni, az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani,

7. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.

8. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal

el kell oltani.
9. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani,

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
10. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a

visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

11. Az önkormányzati rendelet szabályozási tárgya tekintetében a helyi honlapon történő

felhívással biztosítani kell a városlakók, helyi szervezetek véleményezési lehetőségét.

A 2. pontnál elfogadhatóbbnak tartaná, ha az égetési időszak úgy módosulna, hogy szombat,

vasárnap és ünnepnapok kivételével minden nap lehessen 9-16 óráig tüzet gyújtani. Azt is

jelezték, akik dolgoznak, hogy az időpontot is hosszabbítani kellene, természetesen

módosítható.
Kérdésként tette fel, mik legyenek még azok a szabályozási formák, ami alapján a rendelet

elkészülhet. Remény szerint az április 27-i ülésen a rendelet megalkotásra kerülhet.

A hozzászólás 3 percben biztosított.

Körösi Mihály képviselő javasolta, hogy a nyári időszámítás során 19 óráig kerüljön

meghatározásra a nyílt téri égetés időpontja.

(Bórgula Györgyné képviselő megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselőtestületi tagok száma:

l2fő.)

Dr. Karmanóczki András Mezőberény, Vésztői út 3. szám alatti lakos véleménye szerint

bármilyen szabályozást hoz a testület, nehéz lesz betartani és betartatni, befolyásolhatja

időjárás, munkahelyi elfoglaltság, stb. Az időpont meghosszabbítását jogosnak ítélte meg,

javasolná a 19 óra meghatározását. Szabályozni más anyag elégetésének tiltását feleslegesnek

tartja, hiszen a hulladékszáilítással ez megoldható. Mindenképpen figyelemmel kell lenni arra,

hogy egy falusias beállítottságú településen mit, hogyan lehet betartatni, hogy az életszerű is

legyen.

Siklósi István polgármester jegyezte a javaslatot, hogy 19 óráig legyen engedélyezve az

égetés.
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Több hozzászólás nem hangzott el.

Siklósi István polgármester tudatta, hogy a képviselő-testület az április 27-i ülésén az
elhangzott javaslatokkal együtt fogja megvitatni a rendelet-tervezetet, addig akinek még

észrevétele lenne, írásban eljuttathatja a hivatal felé.

Megköszönve a jelenlétet; érdeklődést, a közmeghallgatást bezárta. A képviselők rendkívüli

nyílt ülésen fogytatják munkájukat.

Lvi,v T)
Siklósi István
polgármester

Dr. Fesiolcs
jegyző




