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Sorszám: Tárgy.’

Beszámoló a 2016. évi mező ő ri

4 t1 tevékenység tapasztalatairó l

Dö ntéshozatal mó dja: Véleményező bizottság:

egyszerű Pénzü gyi Bizottság
szó tö bbség

Tárgyalás mó dja: Elő készítette:

nyilvános ü lés Holopnédr. Sztrein Beáta osztályvezető
Pénzü gyi osztály

Nánási Zsolt osztályvezető
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő -testü let!

Békés Város Ö nkormányzata Békés város terü letén az 5/2007. (11.23.) rendeletével
létrehozta a mezei ő rszolgálatot, melynek keretében 2016. évben 3 fő teljesített szolgálatot. A
mezei ő rszolgálat terü leti hatálya a zártkertben található ingatlanok ő rzésére terjed ki. A
zártkerti ingatlanok (Nagykert, Jégvermi-kert, Rosszerdő , Szécheny-kert, Krisztina-kert,
valamint Malomasszonykert. Csatárkert. Sebő k kert. Borosgyáni kert) kettő Fő mező ő r kö zö tt
vannak terü letileg megosztva. a harmadik Fő a havi beosztása alapján mindkét terü letre
egyenlő részben kijár. A mező ő rö k tevékenységével kapcsolatosan a legfontosabb a kertekben
tö rténő folyamatos jelenlét. mely biztosítja az alacsony elkö vetési számot.

Munkájukat a fegyveres biztonsági ő rségrő l, a természetvédelmi és a mezei
ő rszolgálatró l szó ló 1997. évi CLIX. tö rvény, továbbáaz egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek tevékenységérő l, valamint egyes tö rvényeknek az iskolakerü lés elleni fellépését
biztosító mó dosításáró l szó ló 2012. évi CXX. tö rvény és más jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelő en a Békés Megyei Rendő r-fő kapitánysággal kö tö tt megállapodás alapján. a Békés
Megyei Rendő r-fő kapitányság szakmai irányításával végzik. Az ö rszolgálat szakmai
felü gyeletét, és szakmai továbbképzését a Békés Megyei Kormányhivatal, mint
mező gazdasági igazgatási szerv látja el. A mezei ő rszolgálat irányítását a Békési
Polgármesteri Hivatal gazdasági osztálya látta el 2016. évben.

A mező ő rö k feladata a termő mldö n lévő . illetve az ahhoz tartozó termények és
termékek, felszerelések, eszkö zö k, haszonállatok vagyonvédelme, a vagyon elleni
bűncselekmények megelő zése.
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A mező ő rö k szoláIati napló ja alapián az alábbi intézkedések tö rténtek 2016. évben:

igazoltatás: 6 Fő , ebbő l (tudomásunk szerint) 3 alkalommal tö rtént rendő ri intézkedés.
mely feljelentéssel végző dö tt:

• szó beli felszó lítás terménylopás (dió , széna, egyéb) elkerü lése végett, valamint a
kerttulajdonosok által tett bejelentések ellenő rzései 23 db;

• ebek befogása: kábítás: 12 alkalom, csapdakihelyezés: 4 db;
• rendő ri kö zö s szolgálatok; 15 alkalommal;
• jelentő s számban tö rtént a rendő rség útbaigazítása a hely. illetve a személyek

meghatározása végett.

Feladataikon túlmenő en olyan tevékenységeket is ellátnak, amelyek esetiek és nem
tartoznak a fenti jogszabályokban elő írt feladatok kö zé:

- a hivatal ö sszes kö zérdekű hirdetményeinek kifü ggesztése (választás. ebzárlat. veszettség
elleni védekezés),

- illegális „ hulladéklerakó k” felderítése,
- parlagfü ves, elhanyagolt terü letek ö sszeírása,
- kü herü leten idö sekkel kapcsolattartás (tanyaprogram, rendő rséggel, polgárő rséggel való

együ ttműkö dés),
- ebrendészeti feladatok ellátásában való kö zreműkö dés.
- a Békés Megyei Kormányhivatal Elelmiszerlánc-biztonsági és Allategészségü gyi

Igazgató sága határozataiban elrendelt zárlati kártevő k és kó rokozó k elleni védelemmel
kapcsolatos teendő k ellátása (tü zelhalás figyelése. arankával Fertő zö tt terü letek stb.,

- a mező ö ri járulék behajtásához szü kséges eseti fö ldhivatali egyeztetések (értékesítés).

Ö sszességében megállapítható , hogy a mezö ő ri szolgálat jó l műkö dik, és egyre nagyobb
szü kség van rá, mivel a lakosság folyamatosan romló életkö rü lményei miatt a magántulajdon
ellen elkö vetett cselekmények (megélhetési lopás) száma egyre nö vekszik. Az
elő terjesztéshez csatolt mellékletben mutatjuk be a mezö ő ri tevékenység számszerű adatait az
elmúlt ö t évben.

A mezei ő rszolgálat műkö dési, fenntartási kiadásainak biztosítására Békés Város
Ö nkormányzata Képviselő -testü lete megalkotta az 512007. (11.23) ö nkormányzati rendeletét
mezei ő rszolgálatró l. A Polgármesteri Hivatal adó csoportja 2008. második félévétö l látja el a
járulék beszedésével kapcsolatos feladatot.

A járulék mértéke a kert nagyságához kö tö tt, az alábbiak szerint:
0-1500 m2 1650,- Ft/év
1501-3000 m2 2.g5o.- Ft/év
3000 m2 felett 3.450,- Ft/év

A mező ő ri járulék fizetése bevallás alapján tö rténik. Á ltalános probléma, hogy a tényleges
Fö ldhasználó /járulék fizetésére kö telezett nincs megnevezve. A járulék adó k mó djára
behajtandó kö ztartozás, azonban tekintettel arra, hogy az éves járulék mértéke nem haladja
meg az ö tezer forintot, igy tö bb évet érintő tartozást kö vetö en kerü lhet át adó k mó djára
behajtásra.
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2016. évben ajárulékfizető k száma 1692 fő , a mező ő rijárulékbó l származó bevétel ö sszesen:
5.345.842,- Ft volt, az alábbi bontásban:

• állami támogatás: 2.430.000,- Ft
• mező ő rijárulék befizetés: 2.915.842,- Ft

A feladat ellátásával felmerü lő kiadások ö sszesen: 9.577.499,- Ft
személyi jellegű kiadások: 6.189.758,- Ft
munkaadó t terhelő járulék: 1.632.039,- Ft
dologi kiadások: 1.755.702,- Ft

Az elő terjesztéshez esatolt táblázatban bemutatásra kerü lt a rnező ő ri tevékenység
kö ltségvetési adatainak alakulása az elmúlt 5 év adatainak tü krében.

Kérem a T. Képviselő -testü lertö l az alábbi határozati javaslat e]fogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Ö nkormányzata Képviselő -testü lete elfogadja a 2016. évi mező ő ri

tevékenység tapasztalatairó l szó ló beszámoló t

Határidő : értelem szerint
Felelő s: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. április 14.
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A mező ő ri tevékenység kö ltségvetési adatainak bemutatása 2012

EFt

és 2016. kö zö tt

2012 2013 2014 2015 2016

BEVÉ TELEK
Tény Tény Tény Tény Tény

Mezö ö ri járulék Á FÁ -val -

3 426 3 453 3 505 3 387 2 916(onkormanyzatok sajatos bevetelei)
Egyéb bevételek 89 54
Á llami támogatás 1 200 900 2 358 3 240 2 430
Elő ző évi pénzmaradvány igénybevétele 271 -

Mező dri tevékenységhez kapcsoló dó
4 986 4 407 5 863 6 627 5 346

bevetelek osszesen

KIADÁ SOK Tény Tény Tény Tény Tény

Személyi jellejű kiadások 3 631 3 638 4 779 6 578 6 190

Munkadó kat terhelő járulékok 963 864 I 145 I 807 I 632

Dologi kiadások 1 781 I 800 I 912 I 818 I 756

Pénzeszkö zátadások és egyéb támogatások 174

Felhalmozási kiadások

Mező ő ri tevékenységhez kapcsoló dó
G 375 6 302 8 010 10 203 9 578

kiadasok osszesen

Fedezet alakulása 78,21% 69,93% 73,20% 61,95% 55,82%

A belterü leti mező ő ri járulék rendeletben Ft Ft Ft Fi Fi

terü let 0-1500 m2 I 650 I 650 I 650 I 650 I 650

terü let 1501— 3000 m2 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850

3001 m2 felett 3350 3450 3450 3450 3450

építmény 1650 1650 1650 1650
-


