LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003
Fax.: 06-(76) - 449-055

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010 október 28-i ülésére
Tárgy: Javaslat mezőőri szolgálat felállítására
Tisztelt Képviselő-testület!
Lakitelek önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a külterületen élők biztonságának,
illetve a külterületi termőföldeken gazdálkodók terményeinek lopástól, károkozásoktól való
megóvását.
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.
évi CLIX. törvény értelmében e feladatok ellátásáról az önkormányzat mezőőri szolgálat
létrehozásával gondoskodhat.
A Képviselő-testület már több alkalommal állást foglalt az őrszolgálat felállításáról.
Jelen előterjesztésemmel kezdeményezem, hogy a Képviselő-testület mérlegelje és
határozza el az őrszolgálat felállítását.
A mezei őrszolgálatok tevékenysége a törvény szerint nem terjed ki az erdőkre, a
halastavakra, a védett természeti területekre és a hegyközségekhez tartozó szőlőültetvényre
így Lakiteleken a mezei őrszolgálat működése a Földhivatal nyilvános adatszolgáltatása
alapján az alábbi táblázatban vastag betűszedéssel megjelölt művelési ágú összesen
23.397.600 négyzetméter, azaz 2339, 76 ha nagyságú területekre terjedhet ki:
művelési ág földrészletek alrészletek
száma
száma
erdő
fásított
terület
gyep
(legelő)
gyep (rét)
gyümölcsös
halastó
kert
nádas
szántó
szőlő

299
21

384
21

összes
alrészlet
terület
(m2)
19179725
46553

169

189

1451262
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1
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2
1144
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79
496
1
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2
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2303010
4517585
1546
34525
47733
15078010
2270664

A vegyes minősítésű területeken (erdő, mezőgazdasági terület, halastó stb.) a mező-, hegy-,
halászati őrök, hivatásos vadászok és az erdészeti szakszemélyzet az egymás hatáskörébe
tartozó feladatok ellátásával is megbízhatók.
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A törvény értelmében a települési önkormányzat úgy határozza meg a működési területhez
mérten az őrszolgálat létszámát, hogy a terület napi rendszeres ellenőrzése biztosítható
legyen.
A fentiek alapján az őrszolgálat biztosítására kétféle lehetőség van.
a.) saját őrszolgálat felállítása
b.) megbízási, együttműködési szerződés az érintett, őrszolgálatot üzemeltető
társhatóságokkal.
Ilyen társhatóságok a BÁCSHOSZ halászati őrszolgálata, a Tőserdei Vadásztársaság
hivatásos vadászai, a KEFAG erdészeti őrszolgálata.
Hegyközségi őrszolgálat Lakiteleken nem működik.
Az együttműködésben rejlő lehetőségek mellett, megítélésem szerint szükséges
önkormányzati mezőőr alkalmazása is, hiszen a terület nagysága, vegyes jellege szükségessé
tesz minimális egy főt, aki az együttműködés koordinátoraként is eljár a konkrét mezőőri
feladatokon kívül.
A mezőőr jogállását tekintve az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló
személy. Munkáltatói jogosítványokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat
pedig a polgármester gyakorolja.
Kiadások
Az önkormányzati mezőőr foglalkoztatás költségeinek alakulása az alábbiakban foglalható
össze:
Bérköltség
A mezőőr közalkalmazotti jogviszonyban kerülne alkalmazásra.
Illetményének megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.. Ennek figyelembe vételével illetményének és járulékainak fedezetére kb.
1.500.000 Ft + 27 % munkáltatói járulék, hozzájárulás, összesen kb 1.900 eFt szükséges éves
szinten.
Egyszeri dologi kiadások
A törvény értelmében a mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített
könnygázszóró palackkal, valamint formaruhával való ellátásáról a fenntartó gondoskodik.
A formaruhára, fegyverre, illetve egyéb eszközökre vonatkozó előírásokat a mezőőrök és a
hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet szabályozza.
Formaruhaként az alábbi eszközöket kell biztosítani:
A mezőőri és a hegyőri formaruha részletes leírása és kihordási ideje
Formaruha:
1 db téli kord- vagy posztóöltöny
1 db nyári öltöny
1 db nyári nadrág
1 db bélelhető kabát
1 db esőkabát
1 db kalap
1 db téli sapka

Kihordási idő:
24 hónap
12 hónap
12 hónap
36 hónap
24 hónap
36 hónap
36 hónap
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1 db sál
1 db nyakkendő
1 pár kesztyű
4 db ing
8 pár zokni
1 pár gumicsizma
1 pár bakancs

36 hónap
36 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap

Mindezek költsége kb. 500.000 forintra becsülhető.
A fegyver, illetve gázspray biztosításához kb. 200.000 forint szükséges.
A fegyver tartásával összefüggésben fegyverszekrény beszerzése is szükséges.
Ennek költsége kb. 50.000 forint.
A fegyvertartáshoz szükséges adminisztrációs és egyéb díjfizetési kötelezettségek további
200.000 Ft-ra tehetők, abban az esetben ha a mezőőr a személyére vonatkozó feltételekkel
még nem rendelkezik.
A mezőőr feladatainak teljesítéséhez elengedhetetlen megfelelő gépjármű biztosítása.
Ez lehetséges saját gépjármű használatának engedélyezésével, költségtérítés mellett, vagy
önkormányzati tulajdonú jármű vásárlásával. Véleményem szerint gépjármű biztosításaként
egy db. megfelelő motorkerékpár beszerzése indokolt. Ennek költsége kb. 500.000 forint.
Működési kiadások
A mezőőri szolgálat működtetéséhez a bérköltségeken kívül a jármű és a fegyver
fenntartásához, valamint a mezőőr képzéséhez szükséges megfelelő forrást teremteni.
Mindezen költségekre mintegy 200.000 Ft forrás szükséges.
A fentiek alapján a szolgálat létrehozásával kapcsolatos
Bevételek
A törvényi rendelkezések alapján az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és
működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri
járulékból kell fedezni, amelynek mértékét és megfizetésének módját az önkormányzat, a
mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében
szabályozza.
A fentiekben vázolt kiadásokhoz a központi költségvetés támogatást biztosít, melynek
mértéke 64/2009. (V.22.) FVM-PM rendelet szabályai szerint a szolgálat kialakításához
jelenleg 300.000 Ft, a rendszeres működés kiadásaihoz, amely magában foglalja a
bérköltségeket is, 50 %, de maximum 50.000 Ft.
A törvény taxatív szabályaiból következően az önkormányzat más forrást a mezőőr
finanszírozására nem vonhat be.
A mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra az
ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult.
Megfizetésére elsődlegesen a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos kötelezett.
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Ennek hektáronként kalkulálható mértéke a létesítés első évében:
2.650.000 Ft/2339,76 ha = 1132,6 Ft/hektár/ 2011 év.
A hozzájárulás összege a létesítést követő években a létesítés egyszeri költségei nélkül:
2.100.000 Ft/2339,76 ha = 897,5 Ft/hektár
Tekintettel arra, hogy a költségek egyelőre becsültek, ez az összeg változhat.
A fentiek alapján a kiadások, bevételek egyenlege az alábbiak szerint kalkulálható.
Kiadások összesen/megalakítás éve
Bérköltség :
1.500.000 Ft
Járulékai:
400.000 Ft
Munkaruha
500.000 Ft
Fegyver
200.000 Ft
Fegyverszekrény
50.000 Ft
Adminisztrációs és eljárási díjak 200.000 Ft
Motorkerékpár
500.000 Ft
Működési kiadások:
200.000 Ft

Kiadások összesen/megalakítást követő évek
Bérköltség :
Járulékai:
400.000 Ft
Munkaruha
500.000 Ft
Működési kiadások:

1.500.000 Ft

300.000 Ft

Összesen
3.550.000 Ft

Összesen
2.700.000 Ft

Bevételek összesen/megalakítás éve

Bevételek összesen/megalakítást követő évek

Megalakítási költség támogatása 300.000 Ft
Dologi kiadások havi támogatása
600.000 Ft
Mezőőri járulék
2.650.000 Ft
Összesen
3.550.000 Ft

Dologi kiadások havi támogatása
600.000 Ft
Mezőőri járulék
2.100.000 Ft
Összesen
2.700.000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján döntsön a mezőőri szolgálat
felállításának szükségességéről.
Lakitelek, 2010. október 15.
Felföldi Zoltán
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Határozat-tervezet
A Képviselő-testület Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi
döntést hozta:
Felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy dolgozza ki a mezőőri szolgálat felállításának
részletes feltételrendszerét
Ennek részeként
1. Folytasson egyeztetést a földhasználókkal
2.
Kezdeményezzen egyeztetéseket az őrszolgálati tevékenységek
összehangolására a KEFAG ZRT.-vel, Lakitelek területén működő
erdőgazdálkodókkal, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával, a
BÁCSHOSZ vezetőjével és a Tőserdei Vadásztársasággal.
3. A mezőőri szolgálat felállításához szükséges rendeletalkotást készítse elő.
Ennek részeként dolgozza ki a mezőőri járulék bevezetését, a költségek
központi költségvetés által nem finanszírozott mértékének megfelelően
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester

