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Kérdések: 

1-2. kérdést lásd az 1. sz. mellékletben. 
3. kérdés: „Fermentáló üzem létesítésére jelentkezett másik cég ajánlata miért nem került a 
Képviselő-testület elé?” 

Válaszok: 

 
Tisztelt Képviselő Úr! 

 
 

1. A mezőőri járulékkal kapcsolatos kérdésére az alábbi tájékoztatást adom: 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 51/2009. (XII. 18.) számú önkormányzati 
rendeletével eltörölte a járulékfizetési kötelezettséget külterületen, valamint a belterületi járulékot a 
felére csökkentette. 
 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mezei őrszolgálatról szóló 5/2007. (II. 
23.) önkormányzati rendeletében vetette ki a mezőőri járulékot. 
A rendelet alapján: 

2. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeinek fedezetére a 
képviselő-testület mezőőri járulékot (a továbbiakban: járulék) állapít meg. 
(2) Mezőőri járulék fizetésére kötelezett az a földhasználó, ha ez ismeretlen, az a tulajdonos, 
akinek a használatában, illetve tulajdonában áll a termőföld a járulékfizetési év január 1. 
napján.  

 A rendelet szabályozása nem teszi lehetővé a mentesítést arra az esetre, ha belvízkár miatt a 
termés egy része, vagy egésze megsemmisül. A járulékot meg kell fizetnie annak is, aki nem műveli 
a földjét. A 2010-2011-es belvízkárok felmérése folyamatban van mind az önkormányzat, mind a 
vízgazdálkodási társulat részéről, a jövőbeni megelőzés céljából. 

 
2. Az Erzsébet ligetben történt fakivágásokkal kapcsolatos interpellációjára az alábbi 
tájékoztatást adom:  



 2 

Az Erzsébet ligetben található hegyi juharfákból álló fasor kivágását a fák egészségügyi 
állapota indokolta. Bár a fák viszonylag fiatalkorúak voltak, egészségügyi állapotuk leromlását a 
nem megfelelő fajtakiválasztás – a hegyi juhar természetes elterjedése a hegyvidékekre 
korlátozódik, talajra igényes, egyenletes csapadékeloszlást igényel – valamint az Erzsébet ligetben 
végzett felújítás során okozott kéreg- és gyökérsérülések okozták. A fák kivágását dendrológiai 
szakértői vizsgálat előzte meg, melynek a kérdéses fákra vonatkozó részének kivonatát a 2. sz. 
melléklet tartalmazza a fákról készült fényképekkel. A fák kivágását – mivel Békés város jegyzője 
összeférhetetlenségi ok miatt az ügy intézéséből kizárásra került – Gyula Város Polgármesteri 
Hivatala Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztálya engedélyezte, a helyszíni szemlét Gyula 
város főkertésze végezte.  

3. Fermentáló üzem létesítésére jelentkezett másik cég ügyével kapcsolatos kérdésre az alábbi 
választ adom: 

Az elmúlt években és jelenleg is hetente több alkalommal keresnek meg magánszemélyek és 
vállalkozások befektetési ötleteikkel, ezek közül több személlyel folytatunk megbeszéléseket. Ilyen 
megbeszélés folyt az Ön által megemlített, de pontosan meg nem nevezett vállalkozással is akik 
egyébként magánszemélyek. Ezen a megbeszélésen elmondtuk, hogy az Önkormányzat támogat 
minden olyan elképzelést, amely megoldja a város közigazgatási területén képződő zöld hulladék és 
egyéb hulladék kezelését és mindemellett munkahelyeket is teremt. Kértük Őket, hogy amennyiben 
konkrét kézen fogható elképzelésük van és rendelkeznek leinformálható befektetőkkel és pályázati 
lehetőséggel, akkor keressenek meg minket és a testület ezt megfogja tárgyalni. Ezt követően nem 
jelentkeztek, ezért nem került a testület elé.  

Kérem válaszaim elfogadását. 

Békés, 2011. április 14. 

Izsó Gábor 
polgármester 


