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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselı-testülete 
 

KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Képviselı-testület a novemberi ülésén tekintette át a mezei ırszolgálat létesítésére, 
fenntartására vonatkozó jelenleg ismert szabályozást, a kiszombori mezııri szolgálat 
létszámát, kereteit. 
 
A költségvetés elıkészítésével összhangban továbbra sem ismertek még a mezııri szolgálat 
központi finanszírozásának keretei. 
 
A finanszírozási kérdések nyitottsága ellenére célszerő a mezei ırszolgálat létszámának egy 
fıvel történı kiegészítése, hogy a mezıgazdasági idény beindulásakor már nagyobb 
létszámmal, új terület és munkaelosztás mellett tudják végezni feladatukat.  
 
A mezııri álláshely pályázat útján tölthetı be.  
A mezıır alkalmazási feltételeit a fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a 
mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény ( a továbbiakban: törvény)  tartalmazza. A 
törvény 20. § (2) bekezdése alapján  
„mezıır az a büntetlen elıélető magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkezı személy lehet, aki tizennyolcadik életévét betöltötte, a lıfegyvertartási 
engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel, és a 22. § (1) bekezdésében elıírt 
vizsgát letette” 
 
A törvény 22. § (1) bekezdése szerint a mezıır e törvénybıl, a mőködési és szolgálati 
szabályzatból, mezıgazdasági alapismeretbıl, lıfegyverismeretbıl vizsgát tesz. A vizsgát, az 
eskü letételét és a mezıırök továbbképzését a mezıgazdasági igazgatási szerv szervezi meg. 
 
A fentieken túl a mezıırnek a törvényben meghatározott tevékenység folytatására való 
jogosultságát a mezıgazdasági igazgatási szerv által kiadott hatósági szolgálati igazolvány 
igazolja. A hatósági szolgálati igazolvány tartalmazza a mezıır arcfényképét, nevét, 
fegyvertartási engedélyének számát, mőködési területét, a munkáltató szerv megnevezését és 
címét. A mezıır hatósági szolgálati igazolványának kiadására, nyilvántartásba vételére és 
nyilvánosságára a 15/B-15/C. § rendelkezéseit kell alkalmazni. A mezıgazdasági igazgatási 
szerv a mezıır számára az elıírt vizsga és eskü letétele után szolgálati naplót ad ki. 
 



A mezıır „felszerelésérıl”, azaz a törvény által elıírt sörétes vadászlıfegyverrel, a 
rendırségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal, valamint formaruhával való ellátásáról 
a fenntartó gondoskodik. 
 
Tisztelt Képviselı-testület!  
 
Javaslom, hogy a Képviselı-testület a mezei ırszolgálat ellátott feladatok erısítése érdekében 
1 fı részére írjon ki pályázatot mezııri álláshely betöltésére. 
 
Kiszombor, 2010. december 9.     
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
         Szegvári Ernıné 
            polgármester 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a pályázat 
kiírása mezııri álláshely betöltésére tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete mezııri álláshely betöltésére 
1 fı részére határozott idejő közalkalmazotti jogviszonyban történı alkalmazásra pályázatot ír 
ki a mellékelt pályázati felhívás szerint. 
 
A Képviselı-testület felkéri Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a pályázati felhívás helyi 
újságban, az önkormányzat hirdetıtábláján, valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 
és Közigazgatási Képzési Központ (a továbbiakban: KSZK) internetes honlapján történı 
közzétételérıl gondoskodjon.  
 
Errıl értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármester Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kiszombor Nagyközség Önkormányzata  
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

mezıır  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 

határozott idejő 2011. december 31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidı  

A munkavégzés helye: 

Csongrád megye, 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 

Az 1997. évi CLIX. tv. 23. §-a alapján ellátandó mezııri feladatok  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
Pályázati feltételek: 

�         8 általános,  
�         felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások),  
�         B kategóriás jogosítvány,  
�         magyar állampolgárság  
�         büntetlen elıélet  
�         fegyvertartási engedély  

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

 
�         helyismeret 
�         középfokú képesítés, mezıgazdasági, vadgazdálkodási szakirány,  
�         mezııri tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         mezııri vizsga  

 



Elvárt kompetenciák:  

�         Jó szintő konfliktuskezelés 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
�         iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata  
� szakmai önéletrajz, a mezııri feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések 

ismertetése  
� B kategóriás jogosítvány másolata 
� fegyvertartási engedély másolata 
�   a pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagát az eljárásban részt vevık 

megismerhetik  
�       a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetıségének idıpontja: 

A munkakör legkorábban 2011. február 1. napjától tölthetı be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 17. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 
�         Postai úton, a pályázatnak Kiszombor Nagyközség Önkormányzata címére történı 

megküldésével (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: mezıır.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 25. 
 


