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J E GY Z Ő K Ö N Y V
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 2017. január 24-én 9 óra 45 perces kezdettel tartott soros nyílt
ülésén.
Az ülés helye:

Városháza
tanácskozó terme

Jelen vannak: Sütő Lajos
Kálmán András
Zábrák Istvánné
Mazurák Zoltán
Hajdú Dezső

bizottsági tagok

Jelen volt még: Varga Gusztáv
Dr. Szilbereisz Edit
Sóki Zoltán
Szűcs Judit

polgármester
jegyző
műszak irodavezető
képviselő

elnök

S ü t ő Lajos bizottsági elnök: Köszöntöm a Városfejlesztési Bizottság ülésén megjelent tagokat, Polgármester urat, Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt és Sóki Zoltán műszaki irodavezetőt.
A jelenléti ívből megállapítottam, hogy az 5 fő tagból, 5 fő jelen van.
A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslom a meghívóban szerepelt napirendi pontok megtárgyalását.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok
száma: 5 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása
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4/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Városfejlesztési Bizottsága a 2017. január 24i soros nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja
el:
1.) Fakivágási terv készítéséhez fedezet biztosítása (Biz.
1. sz. előterjesztése)
Előadó: Zábrákné Nyári Edit főtanácsos
2.) Bejelentések
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Fakivágási terv készítéséhez fedezet biztosítása
(Biz. 1. sz. előterjesztése)
S ü t ő Lajos elnök: A parkerőt és a mögötte lévő közel 15 ha-os erdőt az ősz folyamán az erdész úrral bejártuk. Újra vannak kéregszúval fertőzött fenyők. A nyáron egy
párat ki kellett vágni. A parkerdő mögött lévő vegyes tölgyerdőben is nagyon sok kiszáradt fa található. Mind a két esetben csak úgy végezhetjük el a fakivágást, ha az Erdőfelügyelettől erre engedélyt kapunk. Ennek az engedélyeztetési eljárásnak a hivatalos
részét végzi Bihari László erdész, aki erre a két erdőrészletre adott egy árajánlatot, ami
20 ezer Ft nettó összegről szól. Az erdész úrral kötnénk egy megbízási szerződést. Mind
a két esetben be lett adva a tisztítási engedélyeztetési eljárás a gyulai Erdészethez.
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
V a r g a Gusztáv polgármester: Körülbelül mennyi fa várható a tisztítás után, ami kitermelésre kerül és rendelkezésünkre áll? Jövőre tudunk-e ebből tűzifakészletet felhalmozni?
S ü t ő Lajos elnök: Előzetes becslések alapján körülbelül 10-15 m3 lenne a kitermelt
fa mennyisége.
Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Z á b r á k Istvánné biz. tag: A kivágott fák helyére ültetünk másik fákat?
S ü t ő Lajos elnök: A parkerdőben szakaszosan kell visszapótolni.
Z á b r á k Istvánné biz. tag: Tudomásom szerint az ipari parknál is kivágtak fákat. A
fakivágást mi indokolta? Ki adott rá engedélyt és azt vissza kell-e pótolni?
S ü t ő Lajos elnök: Az ipari park esetében az elszáradt fenyőket vágták ki. Annak egy
részét gallyfa segélyként lett oda adva. Mi a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjétől
kaptuk az utasítást a fakivágásra. Természetesen annak sincs akadálya, hogy ott további
fapótlásokat meg lehessen oldani.
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Z á b r á k Istvánné biz. tag: Véleményem szerint ott kiemelt szerepe lenne a faültetésnek, mert hogyha bármilyen szennyező anyag a levegőbe kerül, akkor az oxigén újra
képződjön.
V a r g a Gusztáv polgármester: Összehívtunk egy válságtanácskozást a nagy hidegre
való tekintettel. Arra kértem a Humán Szolgáltató Központ vezetőjét és a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a Humán Szolgáltató Központnál legyen egy olyan
tűzifakeret, amiből tudjanak adni kérelem nélkül. Az egyetlen lehetőség az ipari parknál
lévő fák voltak. Az ipari parknál lévő fákra más szabály vonatkozik, mivel nem erdő.
Amit az Elnök úr említett, az csak az erdőkre vonatkozik. Az ipari parknál is jó volna,
ha terv szerint volna a fakivágás és a ritkítás. Úgy tudom, hogy nyárfát is vágtak ki. Ha
tudatos módon, hogyha hozzáértő szem megnézné, akkor még lehetne kivágni fenyőket
és a nyárfákból is lehetne kivágni egy párat. Az új ültésekkel várjuk meg a pályázatot,
hogy mit hová fogunk csinálni, merre vezetjük a közműveket, építünk-e csarnokot stb.
Arra a bizottság tehet javaslatot, hogy ilyenkor ki döntsön, amikor saját területünkön,
ingatlanunkon szükséges fákat kivágni.
S ó k i Zoltán műszaki irodavezető: A tulajdonos hozzájárulásával lehetne a fákat
kivágni. Ezt bele lehetne tenni az SZMSZ-be, a polgármesteri hatáskörökhöz.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Véleményem szerint a műszaki irodavezető
láttamozása alapján dönthesse el a tulajdonos képviseletében a polgármester a fák
kivágást. Az erdők esetében a szabályok egyértelműek.
S ü t ő Lajos elnök: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal
egyetért, szavazza meg.
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok
száma: 5 fő)
Tárgya: Bihari László erdőmérnökkel kötött megbízási szerződés fakitermelési tervnyomtatványok elkészítésére
5/2017. (I. 23.) sz. VB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Városfejlesztési Bizottsága hozzájárul a 25/A.
jelű 2418/2 hrsz-ú, és a 43 A, 43 B, 43 C, 43 D 50/2 hrsz-ú
kiszáradt, kéregszúval fertőzött fáinak kivágásához.
A fakitermelési terv nyomtatványokkal kapcsolatos feladatotokkal megbízza Bihari László György Mezőhegyes,
Orgona u. 6. szám alatti lakost az előterjesztés melléklete
szerinti tartalmú megbízási szerződés alapján. A megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
A fakitermelési tervnyomtatványokkal, kapcsolatos feladatokra bruttó 23.121.-Ft és járulékai (4.890.- Ft-ot) biztosít, a környezetvédelmi alap terhére.
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