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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A mezııri szolgálat fenntartása, hatékonysága és a mezııri járulék kérdéseit több 
alkalommal tárgyalta a Képviselı-testület, részben a települési gazdálkodók fölvetései 
alapján, részint, mint költségvetést érintı kérdést. 
 
A 2011. novemberi ülésen a nagyobb mezıgazdasági tevékenységet folytató helyi gazdák 
beadványa kapcsán, a jövı évi költségvetési koncepció ismeretében a Képviselı-testület 
kimondta a mezııri szolgálat 2012. február 29. napjával történı megszüntetését és akként 
határozott, hogy a megszüntetéssel összefüggı döntések kerüljenek elıkészítésre.  
 
Ennek megfelelıen készült egy intézkedési terv, amely a szükséges döntéseket idıbeli 
ütemezéssel tartalmazza.  
 
A mezei ırszolgálat az önkormányzat önként vállalt feladata, fenntartása részben állami 
támogatás, részben a helyi rendelet alapján kivetett járulékból áll össze. A megszüntetés így 
két helyi önkormányzati rendeltet érint, a mezei ırszolgálatról szóló rendeletet és a 
Képviselı-testület SzMSz-ét. A mezei ırszolgálatról szóló rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl szóló rendelet-tervezet és az SzMSz-bıl, mint önként vállalt feladat hatályon 
kívül helyezésérıl szóló tervezet elıterjesztésünk mellékletét képezi.   
Rendeletszintő döntést igényel majd a szolgálat megszüntetésével összefüggı elszámolás, 
mely majd a 2012. év tavaszán elıterjesztendı, a 2011. évi költségvetési zárszámadást 
tartalmazó rendelet része lesz. 
 
A mezei ırszolgálat mint önként vállalt feladat, a szervezet része és költségvetési feladat, így 
az ezt tartalmazó Polgármesteri Hivatal SzMSz-e meghatározott szövegrészét hatályon kívül 
kell helyezni. Az elıterjesztés mellékleteként elkészült az ezzel kapcsolatos határozati 
javaslat. 
 
 
 



A 2012. január 1. napjától a szolgálat megszüntetéséig, 2012. február 29. napjáig mezııri 
járulék nem kerül kivetésre, a fenntartással és megszüntetéssel járó költségeket az 
önkormányzat a 2012. évi költségvetésében eredeti elıirányzatként tervezi. 
 
A mezei ırszolgálat megszőnése személyi döntéseket is igényel, mivel a képviselı-testület a 
Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottként alkalmazta a mezııröket. Ezen kérdéseket a 
testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja. 
 
Tisztelt Képviselı-testület!  
 
Kérem a fentiek elırebocsátásával az intézkedési tervet elfogadva, a mellékelt tervezetek 
alapján alkossa meg a rendeleteket és hozza meg döntéseit a mezei ırszolgálat 
megszüntetésével összefüggésben.  
 
Kiszombor, 2011. december 7.     
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: A mezei ırszolgálat megszüntetése - intézkedési terv a mezei ırszolgálat 
megszüntetésével kapcsolatban. 
 
___/2011. ( ____ ) KNÖT h. 

 
1. sz. HATÁROZATI  JAVASLAT  

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a mezei 
ırszolgálat megszüntetése - intézkedési terv a mezei ırszolgálat megszüntetésével 
kapcsolatban tárgyú elıterjesztést és az intézkedési tervet a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi. 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Szegvári Ernıné polgármester 
2./ Dr. Kárpáti Tibor jegyzı  
3./ mezıırök 
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
5./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport 
6./ Irattár 
 
 



 
 

INTÉZKEDÉSI  TERV 
a mezei ırszolgálat megszüntetésével összefüggı feladatok  

  ütemezésére és  végrehajtására   
 
A mezei ırszolgálati feladatellátásról döntés, a megszüntetéssel összefüggı döntések 
elıkészítése:  
1./ 2011. novemberi ülés 
- mezei ırszolgálat 2012. február 29. napjával történı megszüntetése 
 
2./ 2011 decemberi ülés 
- a mezei ırszolgálatról szóló 11/1998. /VI. 18./ KKÖT számú rendelet és az azt módosító 
rendeletek hatályon kívül helyezése 
- az önkormányzat alapdokumentumainak felülvizsgálata és a mezei ırszolgálattal összefüggı 
rendelkezések hatályon kívül helyezése: 
 - a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV.6.) 
önkormányzati rendeletében az 1. melléklet 1.3 „önként vállalt feladatok” és a 2. melléklet 3.1 
„intézményi keret nélkül  (szakfeladaton) ellátott feladatok” közül 
- a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatában a „VIII. A Polgármesteri 
Hivatal szervezeti felépítése” címe alatt a 3/b. pontjából 
Elıkészítı: jegyzı 
Felelıs: polgármester 
 
3./ Az államháztartási és költségvetési nyilvántartásokon átvezetés és elszámolás 
- a megszüntetés bejelentése az  Mg. szakig. szervnek 
- a felettes- és társszervek tájékoztatása (mezıgazdasági szakig. szerv, rendırség) 
- a 2011. évi költségvetés teljesítésérıl szóló pénzügyi beszámolóban (zárszámadás) 
Felelıs: polgármester, jegyzı, közg.csop.vez,  
Határidı: folyamatosan a hatályon kívül helyezést követıen 
 
4./ A feladatellátás megszüntetésével kapcsolatosan felmerülı munkajogi intézkedések 
elıkészítése, megtétele 
- az érintett munkavállalók tájékoztatása a döntésrıl, a foglalkoztatásra, illetve a 
munkaviszony megszüntetésére vonatkozó kérdésekrıl, a foglalkoztatásról a munkavégzés 
alóli felmentésig (Kjt. 30.§ (1) bek. a) pontja; 30/A.§ (1) bek.; 33.§, 37.§) 
- intézkedés a mezııri munkakör ellátásával kapcsolatos tárgyi eszközök (szolgálati napló 
1997:CLIX.tv. 22.§) és munkaruha elszámolásáról, leadásáról 
- tájékoztatás a szolgálati fegyverek, továbbá a szolgálattal összefüggı hatósági szolgálati 
igazolványok és jelvények leadásáról (1997:CLIX.tv.22.§) 
- a mezıır foglalkoztatása megszüntetésérıl a mezıgazd.szakig.szervet és a rendırséget a 
foglalkoztatás, illetve annak megszőnését megelızıen öt napon belül írásban értesíteni 
1997:CLIX.tv.21.§(2) bek.) 
Felelıs: polgármester,  jegyzı, közgazd. csop. 
Határidı:2011 decemberi ülés és azt követıen a döntésnek megfelelı ütemezéssel 
 
5./ A mezei ırszolgálat megszüntetésével összefüggı egyéb feladatok: 
- intézkedés a szolgálati fegyverek átvételérıl, ırzésérıl, eladásáról. 
Felelıs: közgazd. csop. 
Határidı: a döntésnek megfelelı ütemezéssel 
 


