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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 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 (a továbbiakban: 
önkormányzati rendelet) önkormányzati rendelet szól.  
 
Az önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy Kiszombor közigazgatási 
területéhez tartozó 6233 hektár külterület védelmét milyen területi beosztásban és hány 
mezıır látja.  
A múlt évben több okból eredıen a szabályozott létszámnál kevesebb fıvel mőködött a mezei 
ırszolgálat és a gyakorlatban is ehhez igazítottuk átmenetileg az ırzött területeket.  
A képviselı-testület a mezııri feladatok áttekintését követıen úgy határozott, hogy pályázat 
útján egy mezııri álláshely betöltésérıl gondoskodik, ez a mezıır 15/2011. (I.25.) KNÖT 
határozattal történı kinevezésével megtörtént.  
A képviselı-testület ezt követıen a februári ülésén foglalkozott a gazdák beadványa alapján a 
mezei ırszolgálattal.  
 
A fenti döntésekkel egyidejőleg azonban nem került sor a mezei ırszolgálat létszámára és a 
hozzá rendelt ırzött területek beosztására vonatkozó rendeleti szabályozás módosítására. 
Jelen elıterjesztéssel ezt a hiányosságot pótoljuk, azaz, a rendelet módosításával újra 
meghatározzuk, hogy Kiszombor település közigazgatási területéhez tartozó 6233 hektár 
külterületének védelmét milyen területi beosztásban, hány mezıır látja el. 
 



Javaslom, hogy a képviselı-testület a jelenleg alkalmazott 3 fıben állapítsa meg a mezei 
ırszolgálat létszámát településünkön és az ırzött terület beosztását az alábbi körzetekben 
határozza meg: 
 
I. körzet:   
a Régi Makói utca végétıl induló út, amely az árvízvédelmi töltésbe torkollik -  Maros folyó -  
a román-magyar államhatár – a Görbe-dőlı - a Hajdú-dőlı – a román-magyar határhoz vezetı 
431-es út által bezárt terület   
(Pincedombi út jobb oldal – Dögtér bal oldalától a román határig bezárt terület) 

 
II. körzet:   
43-as fıút - körforgalmi csomópont – 431-es út – a Régi Makói utca végétıl induló út, amely 
az árvízvédelmi töltésbe torkollik – Maros folyó – Ferencszállás közigazgatási határa – Makó-
Újszeged vasútvonal által bezárt terület   
(Pincedombi út bal oldal – vasút – Ferencszállás – Maros által határolt terület) 

 
III. körzet:   
Makó-Újszeged vasútvonaltól délre esı terület – Ferencszállás-Deszk-Kübrekháza 
közigazgatási határa – a román-magyar államhatár - a Görbe-dőlı - a Hajdú-dőlı által bezárt 
terület  
(Dögtér jobb oldal – román határ – GKI terület a vasútig) 

 
Tisztelt Képviselı-testület! Kérem a fentiek alapján módosítsuk a melléklet szerinti 
tartalommal a mezei ırszolgálatról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
 
Kiszombor, 2011. május 23.       
       
     Tisztelettel:   
 
         Szegvári Ernıné 
            polgármester 



          T E R V E Z E T! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
______/2011. (______) önkormányzati rendelete 

a mezei ırszolgálatról szóló 
11/1998. (VI. 18.) KKÖT. számú rendelet módosításáról 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fegyveres biztonsági 
ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
A mezei ırszolgálatról szóló 11/1998. (VI. 18.) KKÖT. számú rendelet 1. § (2) bekezdése 
helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2)  Az (1) bekezdés szerinti külterület védelmét az alábbi területi beosztásban, három 
körzetben, három mezıır látja el: 
a) I. körzet: a Régi Makói utca végétıl induló út, amely az árvízvédelmi töltésbe torkollik -  
Maros folyó -  a román-magyar államhatár – a Görbe-dőlı - a Hajdú-dőlı – a román-magyar 
államhatárhoz vezetı 431-es út által bezárt terület, 
b) II. körzet:  43-as fıút - körforgalmi csomópont – 431-es út – a Régi Makói utca végétıl 
induló út, amely az árvízvédelmi töltésbe torkollik – Maros folyó – Ferencszállás 
közigazgatási határa – Makó-Újszeged vasútvonal által bezárt terület,   
c) III. körzet: Makó-Újszeged vasútvonaltól délre esı terület – Ferencszállás-Deszk-
Kübrekháza közigazgatási határa – a román-magyar államhatár - a Görbe-dőlı - a Hajdú-dőlı 
által bezárt terület.” 
 

2. §  
 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba.  
 
 
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyzı 

 

 
A rendelet kihirdetésének idıpontja:_________________. 
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyzı 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
a mezei ırszolgálatról szóló 

11/1998. (VI. 18.) KKÖT. számú rendelet módosításáról szóló 
______/2011. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: A közbiztonság fenntartása érdekében a mezei ırszolgálat mőködése 
biztosított, megfelelı munkaszervezéssel, az új körzetek kialakításával nem várható jelentıs 
változás a település közbiztonságát illetıen. 
 
Gazdasági hatás: Nincs jelentıs gazdasági hatás. 
 
Költségvetési hatás: 2010 évben a mezııri ırszolgálat fenntartásának költsége 8.210 e Ft 
volt, ebbıl – saját bevétel által nem fedezett – kiadási többletként 862 e Ft jelentkezett az 
önkormányzatnál. A 2011 évi költségvetés alapján kiadási többlettel nem számolhat az 
önkormányzat ezen önként vállalt feladatnál. 
 
Környezeti és egészségi következmények: Nincs jelentıs következmény. 
 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény 19. § (1) bekezdése alapján: 
„(1) 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 mezııri járulék mértékét és 
megfizetésének módját a települési, a fıvárosban a fıvárosi kerületi önkormányzat, a mezei 
ırszolgálat létesítésérıl és mőködésérıl szóló helyi önkormányzati rendeletében 
szabályozza.” 
A költségvetés által meghatározott új viszonyokhoz igazítva szükséges meghatározni a 
mezııri körzeteket. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
 
 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyzı 
 
 
 
 
 



INDOKOLÁS 
a mezei ırszolgálatról szóló 

11/1998. (VI. 18.) KKÖT. számú rendelet módosításáról szóló 
______/2011. (______) önkormányzati rendelethez 

 
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 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 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.” 
 
A 2011 évi költségvetési koncepció tárgyalása során a Képviselı-testület 329/2010.(XI. 30.) 
KNÖT határozatában úgy foglalt állást, hogy a mezei ırszolgálat további fenntartásáról, az 
üres mezııri álláshelyek pályázat útján történı betöltésérıl a mezei ırszolgálatra vonatkozó 
központi finanszírozás várható alakulásának, rendszerének és nagyságrendjének ismeretében 
dönt. 
A testület 364/2010.(XII. 15.) KNÖT határozatával mezııri álláshely betöltésére 1 fı részére 
határozott idejő közalkalmazotti jogviszonyban történı alkalmazásra pályázatot írt ki, az 
álláshely betöltése 15/2011. (I.25.) KNÖT határozattal történı kinevezésével megtörtént.  
A Képviselı-testület a mezııri járulék kivetésével kapcsolatos beadvány tárgyú 50/2011.(II. 
22.) KNÖT határozatában rögzítette, hogy a mezei ırszolgálat fenntartására Kiszombor 
nagyközség területén a jövıben is szükség van, ezért a növénytermesztéssel foglalkozó egyes 
ıstermelık, vállalkozók és vállalkozások mezııri járulék és mezei ırszolgálat megszüntetése 
iránti kérelmét elutasította. 
 
2010 évben a mezııri ırszolgálat fenntartásának költsége 8.210 e Ft volt, ebbıl – saját 
bevétel által nem fedezett – kiadási többletként 862 e Ft jelentkezett az önkormányzatnál. A 
2011 évi költségvetés alapján kiadási többlettel nem számolhat az önkormányzat ezen önként 
vállalt feladatnál. 
 
Jelenleg, az elızetes döntések és az önkormányzat költségvetésében meghatározottak alapján 
3 fı mezıır látja el a mezei ırszolgálattal kapcsolatos feladatokat. A vonatkozó rendeletben 
meghatározott körzetek határait szükséges ezen létszámhoz igazítani. 

 
Dr. Kárpáti Tibor 

                  jegyzı 


