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KISZOMBOR
Tisztelt Képviselı-testület!
A mezııri díj kivetésével kapcsolatban a településen növénytermesztéssel foglalkozó
ıstermelık, vállalkozók és vállalkozások képviselıi a mellékelt beadvánnyal fordultak az
önkormányzathoz.
Beadványukban indítványozták, hogy az önkormányzat 2011. évtıl ne vesse ki a mezııri
járulékot. Ennek indokaként kiemelték azt, hogy az általuk mővelt mezıgazdasági területeken
olyan növénykultúrát termelnek, ami nem igényli az ırzést, továbbá az elmúlt években
nagyobb területek tartósan vízállásosak voltak, ezért gazdálkodásra alkalmatlanok, ırzésük
felesleges, valamint a mezıırök által ırzött területek nagysága miatt nem elég hatékony,
felelısségre vonásra irányuló intézkedéseik nem eredményesek.
A mezei ırszolgálatra vonatkozó szabályokról röviden:
A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termıföldek - ide nem értve az
erdıt, a halastavat - ırzésérıl mezei ırszolgálat létesítésével gondoskodhat.
A mezei ırszolgálat létrehozása, mőködtetése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény szerint nem tartozik az önkormányzat kötelezı feladatai közé, ez más
jogszabály alapján, a lakosság érdekében, minél szélesebb körő szolgáltatásokkal történı
ellátásukra, önként vállalt feladat.
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.”
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.
Kiszombor vonatkozásában a 6000 ha-os közigazgatási területen a mezei ırszolgálatot
(korábban 4, közel egyforma területő körzetekben, megközelítıleg 1500 ha/ fı) jelenleg 3
mezıır látja el.
A mezıırök tevékenységére a mezıgazdasági közbiztonság érdekében továbbra is szükség
lenne. Sajnos gazdálkodási tevékenység csökkent az utóbbi idıben. A lakosság pénzügyi
lehetıségei szőkültek, folyamatosan romlik a fizetési morál.
A mezıırök napi tevékenységük során együttmőködnek a rendırséggel, határrendészettel.
Sajnos a tettenérés (mint más bőncselekményeknél is jellemzı) igen ritka. A mezıırök a
közös járırözés, illetve a társhatóságoknak történı jelzés mellett tevékenységük során több
szabálysértési eljárást is kezdeményeztek, hatáskörtıl függıen, mind az önkormányzat
jegyzıjénél, mint I. fokú szabálysértési hatóságmál, mind a bíróságnál. Ezekben az
eljárásokban a figyelmeztetés és a pénzbírság büntetés kiszabása mellett már a pénzbírság
elzárásra átváltoztatására is sor került.
A mezııri járulék szorosan kapcsolódik a mezei ırszolgálat mőködéséhez, hiszen a
hivatkozott jogszabályok alapján ez a fenntartás egyik pillére.
A mőködési költségek másik összetevıje a központi költségvetési támogatás, melynek
igénylése és leutalása év folyamatosan történik. A támogatás felhasználásáról a költségvetés
szabályai szerint kell elszámolni.
A mezei ırszolgálat jövıjérıl, ez évi fenntartásával és az ehhez kötıdı személyi kérdéseivel a
képviselı-testület a 2011. évi költségvetési koncepció kapcsán már foglalkozott és döntésével
a mezei ırszolgálat fenntartásáról határozott a 2011. évre.
A mezıırök foglalkoztatásával az önkormányzat 3 fı munkahelyét biztosítja. A mezıırök
közalkalmazottak, határozatlan és egy fı határozott idejő kinevezéssel. A jogszabályok
alapján a határozott idejő munkaviszony lejárat elıtti megszüntetésekor – ha arra a
munkáltató oldalán felmerülı okból kerül sor, és az ırszolgálat megszüntetésérıl szóló döntés
ilyen – a határozott idıre járó munkabért és juttatásokat ki kell fizetni a határozott idı teljes
idejére.
Mindezek elırebocsátása mellett a mezei ırszolgálat idei évi mőködésére vonatkozó döntések
megszülettek. A beadványban foglalt kezdeményezés alapján hozott döntések már a
következı évet (éveket)) érintik.
Tisztelt Képviselı-testület! Kérem a fentiek alapján a beadványban foglalt felvetésrıl
szíveskedjen állást foglalni.
Kiszombor, 2011. február 17.
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