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        a mezei ırszolgálatról. 
 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselı-testülete 
 

KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termıföldek - ide nem értve az 
erdıt, a halastavat - ırzésérıl mezei ırszolgálat létesítésével gondoskodhat. 
 
A mezei ırszolgálat létrehozásáról 1998-ban döntött a képviselı-testület, a szolgálat 
mőködésének szabályairól a fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei 
ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény ( a továbbiakban: törvény) felhatalmazása 
alapján alkotott, a mezei ırszolgálatról szóló 11/1998. (VI. 18.) KKÖT önkormányzati 
rendelet szól. A szolgálat mőködési kereteit a mezei ırszolgálat megalakításához, 
fenntartásához és mőködéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjérıl és 
feltételeirıl szóló 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes rendelete (a továbbiakban: együttes 
rendelet) tartalmazza. 
 
A törvény 19. § (1) bekezdése szerint „az önkormányzati mezei ırszolgálat megalakítási, 
fenntartási és mőködési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett 
mezııri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni”, a 
(2) bekezdés alapján „a megalakítási, fenntartási és mőködési költségek felét, de legfeljebb a 
külön jogszabályban meghatározott összeget a központi költségvetés biztosítja 
hozzájárulásként az agrárpolitikáért felelıs miniszter által vezetett minisztérium fejezetébıl.” 
 
Kiszombor vonatkozásában a 6000 ha-os közigazgatási területen eddig 4 körzetre osztva (a 
közel egyforma területő körzetekbe, megközelítıleg 1500 ha/ fı ) 4 fı mezıır látta el az 
ırszolgálati feladatot. 
Mint ismert jelenleg aktívan két fı végzi a munkát, mivel sajnálatosan betegség, majd a 
mezıır elhalálozása miatt egy álláshely megüresedett, egy másik mezıır nyugdíjaztatás elıtt 
áll, már a munkavégzés alóli felmentési idejét tölti.  
 
Az önkormányzat éves költségvetési rendeletének 13. § (3) bekezdése alapján mezııri járulék 
0,12 Ft/m2 . A képviselı-testület a járulék mértékét évek óta nem emelte.  
 
 
 



A mezei ırszolgálatra vonatkozó központi finanszírozás várható alakulásáról, rendszerérıl és 
nagyságrendjérıl a tájékoztató készítésének idıpontjában nincs információnk.  
Mint elızıekben ismertettem, a mezei ırszolgálat fenntartásának költségei részben a központi 
finanszírozás, részben a lakosság által fizetendı járulékból fedezendı.  
 
A mezei ırszolgálat jövıjének meghatározó kérdése, hogy lesz-e és milyen mértékő lesz a 
központi hozzájárulás. Ha a támogatás összege csökken, akkor át kell gondolni, hogy azt a 
járulék emelésével, illetve a mezııri létszám átgondolásával lehet-e tartósan fedezni, vagy 
arról kell dönteni, hogy továbbra is fenntartsuk-e magát a szolgálatot.    
 
A mezıırök tevékenységére a mezıgazdasági közbiztonság érdekében szükség lenne, bár a 
csökkenı gazdálkodási tevékenység, a lakosság szőkülı pénzügyi lehetıségei és a romló 
fizetési morál miatt kérdés, hogy ez a jövıben „milyen áron”, milyen költségvetési, személyi 
keretek mellett vállalható. 
 
Tisztelt Képviselı-testület!  
 
A mezei ırszolgálatról készült jelen tájékoztató gondolatébresztı annak érdekében, hogy 
amikor a szolgálat 2011. évi támogatási kondíciói ismertté válnak, dönthessünk 
településünkön mőködı mezei ırszolgálat további fenntartásáról, az üres álláshelyek pályázat 
útján történı betöltésérıl.  
 
 
Kiszombor, 2010. november 25.     
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
         Szegvári Ernıné 
            polgármester 
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