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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A mezııri díj kivetésével kapcsolatban a településen növénytermesztéssel foglalkozó 
ıstermelık, vállalkozók és vállalkozások képviselıi (38 aláíró) újfent beadvánnyal fordultak 
az önkormányzathoz. Beadványukban indítványozták, hogy az önkormányzat 2011/2012. 
gazdasági évtıl kezdıdıen ne vesse ki a mezııri járulékot. Ennek indokaként kiemelték azt, 
hogy az általuk mővelt mezıgazdasági területeken olyan növénykultúrát termelnek, ami nem 
igényli az ırzést, illetve az értékesebb növénykultúrák esetén önmaguk gondoskodnak annak 
védelmérıl, valamint az egy mezıırre jutó terület nagysága miatt véleményük szerint nem 
elég hatékony a mőködés, illetve hivatkoztak még a korábbi vízállásos évekre is. 
A beadványt tevıkkel egyeztetésre került, hogy kérelmüket nem a szeptemberi ülésen, hanem 
a költségvetési koncepcióval egy ülésen tőzzük napirendre. 
 
A kérdéskört komplexitásában kell vizsgálni, egyik része maga a beadvány, ami a járulékról 
szól, a másik vonatkozása maga a mezei ırszolgálat mőködtetése, finanszírozása, amely a 
rendeletalkotási oldal és a harmadik vetülete a munkaügyi kérdéskör. 
 
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.  
Kiszombor vonatkozásában a 6000 ha-os közigazgatási területen a mezei ırszolgálatot 
jelenleg 3 (korábban 4, közel egyforma területő körzetekben, megközelítıleg 1500 ha/ fı) 
mezıır látja el. 
 



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 rendelet (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”. 
 
Az önkormányzat éves költségvetési rendeletének 13. § (3) bekezdése alapján a mezııri 
járulék 0,12 Ft/m2 . A képviselı-testület a járulék mértékét évek óta nem emelte.  
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 közben folyamatosan történik. A támogatás felhasználásáról a 
költségvetés szabályai szerint kell elszámolni.  
 
A mezei ırszolgálat éves fenntartásának költségei: 
Összes éves mőködési költségek:     7.207.000,-Ft 
Ebbıl állami támogatás 2011. évben:     1.800.000,-Ft 
Mezııri járulék* (díj) kivetés 2011. évre:    5.250.000,-Ft 
*- a befizetési morál miatt a ténylegesen befolyó járulék a kivetési összegtıl lényegesen kevesebb  
 
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.  
Az új beadványban foglalt kezdeményezés alapján hozott döntések már a következı évet 
(éveket) érintik. A mezııri díjról (járulékról) önállóan nem lehet dönteni, mivel az összefügg 
a mezııri szolgálat fenntartásával, a mezıırök alkalmazásával, a fenti jogszabályok alapján a 
díjakat a szolgálat fenntartására kell fordítani. 
 
A mezııri díj ki nem vetésével kapcsolatos döntés a mezei ırszolgálatra vonatkozó 11/1998. 
(VI. 18.) KKÖT önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, illetve az ırszolgálat 
megszüntetését jelenti azzal, hogy egyidejőleg a mezıırök munkaviszonyának 
megszüntetésérıl a hatályos jogszabályok alapján rendelkezni kell.  
 
Az önkormányzat által foglalkoztatott mezıırök közül 2 fı teljes 8 órás munkaidıben, 
közalkalmazottként, határozatlan idejő kinevezéssel látja el feladatát, mindkettıjük 1998. 
július 1. napjától került mezıırként alkalmazásra. 
 
Egy fı pedig határozott idejő kinevezéssel, 2011. február 1. napjától 2011. december 31. 
napjáig áll alkalmazásban ezen munkakörben. Esetében a kinevezés lejártával a 
munkaviszony megszőnik, végkielégítés, felmentési idı nélkül.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 33. 
§-a rendelkezik a felmentési idırıl, illetve a munkavégzés alóli felmentés kötelezı idejérıl.  
A Kjt. 37. §-a pedig a határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése esetén 
járó végkielégítés mértékérıl rendelkezik.  
 
Ezek alapján az érintett két közalkalmazottnak – felmentés esetén - 5 havi átlagkeresetüknek 
megfelelı összegő végkielégítés jár. Felmentési idejük 4 hónap, a munkáltató legalább a 
felmentési idı felére köteles a közalkalmazottakat mentesíteni a munkavégzés alól.   



A jogszabály elıírja, hogy a munkáltató a közalkalmazottat tájékoztatja munkaviszony 
megszüntetésére vonatkozó döntésérıl (a felmondási határidın, azaz 15 napon belül), illetve a 
közalkalmazottat írásban tájékoztatja a mőködési körében a munkavállaló iskolai végzettsége, 
szakképzettsége és szakképesítése, továbbá egészségi állapotának megfelelı másik betöltetlen 
munkakör felajánlásának lehetıségérıl.  
 
Amennyiben az önkormányzat a mezei ırszolgálat 2012. január 1. napjával történı 
megszüntetésérıl dönt, ebben az esetben a munkajogi intézkedések 2011. december 31. 
napjával érintik a dolgozókat. A munkaviszonyok megszüntetésével járó költségek az 
önkormányzat oldalán összesen 2.350 e Ft-ot jelentenek, ezt még a minimálbér összegének 
alakulása befolyásolhatja. (két fı 4 havi felmentése + 5 havi végkielégítése)  
 
Tisztelt Képviselı-testület! Kérem a fentiek alapján a beadványban foglaltakról és azzal 
összefüggésben a vonatkozó önkormányzati rendeletrıl, valamint a közalkalmazotti 
jogviszonyok sorsáról dönteni szíveskedjen (a felmentéssekkel kapcsolatos esetleges döntés 
zárt ülés keretein belül tárgyalandó). 
 
Kiszombor, 2011. november 24.     
      Tisztelettel: 
         Szegvári Ernıné 
            polgármester 
 
 
„A” változat 
 
Tárgy: A mezııri járulék kivetésével kapcsolatos beadvány. 
 
______/2011. (______) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a mezııri 
járulék kivetésével kapcsolatos beadványról szóló elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezııri járulékról, a mezei 
ırszolgálatról és a vonatkozó munkaügyi jogszabályokról szóló tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete akként határoz, 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 elutasítja. 
 
A határozatról értesítést kap: 
- kérelmezık 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 



 
„B” változat  
 
Tárgy: A mezııri járulék kivetésével kapcsolatos beadvány. 
 
______/2011. (______) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a mezııri 
járulék kivetésével kapcsolatos beadványról szóló elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezııri járulékról, a 
mezei ırszolgálatról és a vonatkozó munkaügyi jogszabályokról szóló tájékoztatást tudomásul 
vette. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezııri járulék 
kivetésével kapcsolatos beadványban foglaltaknak helyt ad, a mezei ırszolgálatot 2012. 
január 1. napjával megszünteti. 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezei ırszolgálatról 
szóló 11/1998. (VI. 18.) KKÖT rendelet – 2012. január 1. napjával történı - hatályon kívül 
helyezésével kapcsolatos elıterjesztést 2011. decemberi soros ülésén tárgyalja, ezért felkéri 
Szegvári Ernıné polgármestert, hogy azt az ülésére készítse elı. 
 
4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezei ırszolgálat 
megszüntetésével összefüggı, a mezııri munkakört betöltı közalkalmazottakat érintı 
munkaügyi döntéseket külön, egyedi határozatokban rögzíti. 
 
A határozatról értesítést kap: 
- kérelmezık 
- mezıırök 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


