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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Békés város területén az 5/2007. (11.23.) rendeletéve] létrehozta
a mezei őrszolgálatot, melynek keretében 2018. évben 3 Fő teljesített szolgálatot. A mezei

örszolgálat területi hatálya a zártkertben található ingatlanok őrzésére terjed ki. A zártkerti
ingatlanok (Nagykert, Jégvermi-kert. Rosszerdő. Széchenv-kert. Krisztina-kert, valamint
Malomasszonykert, Csatárkert, Sebők kert. Borosgyáni kert) három Fő mezöőr között Vannak
megosztva. A mezőőrök tevékenységével kapcsolatosan a legfontosabb a kertekben történő
folyamatos jelenlét, mely biztosítja az alacsony elkövetési számot.

Munkájukat a Fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei örszolgálatról
szóló 1997. évi CLIX. törvény, továbbá az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről. valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépését biztosító
módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény és más jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás alapján. a Békés
Megyei Rendőr-Főkapitányság szakmai irányításával végzik. Az őrszolgálat szakmai
felügyeletét, és szakmai továbbképzését a Békés Megyei Kormányhivatal. mint
mezőgazdasági igazgatási szerv láija cl. A mezei őrszolgálat irányítását a Békési
Polgármesteri Hivatal gazdasági osztálya látta el 2018. évben.

A mezőőrök feladata a termőföldön lévő, illetve az ahhoz tartozó termények és termékek,
felszerelések, eszközök, haszonállatok vagyonvédelme, a vagyon elleni bűncselekmények
megelőzése.

A mezőőrök szolaálati naDlója alapján az alábbi intézkedések tőrténtek 2018. évben:

• igazoltatás: 25 fő. ebből 6 alkalommal történt rendőri intézkedés, mely Feljelentéssel
végződött:

• szóbeli felszólítás terményLopás (dió, széna. egyéb) elkerülése végett, valamint a
kerttulajdonosok által tett bejelentések ellenőrzései 74 db;

• ebek befogása: kábítás: 6 alkalom, csapdakihclyezés: 9 db;
• jelentős számban történt a rendőrség útbaigazítása a hely, illetve a személyek

meghatározása végett.
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Feladataikon túlmenően olyan tevékenységeket is ellátnak, amelyek esetiek és nem tartoznak
a Fenti jogszabályokban előírt feladatok közé:

- a hivatal összes közérdekű hirdetményeinek kifüggesztése (választás, ebzárlat, veszettség
elleni védekezés),

- illegális „hulladéklerakók” felderítése.
- parlagfúves. elhanyagolt területek összeírása,
- külterülelen idösekkel kapesotauartás (tanyaprogram. rendőrséggel. polgárőrséggel való

együttműködés),
- ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés,
- a Békés Megyei Kormányhivatal Elelmiszerlánc-biztonsági ás Allategészségügyi

Igazgatósága határozataiban elrendelt zárlati kártevők és kórokozók elleni védelemmel
kapcsolatos teendők ellátása (tűzelhalás flgyelése, arankával fertőzött területek stb.,

- a mezőőri járulék behajtásához szükséges eseti ídldhivatali egyeztetések (értékesítés).

Összességében megállapítható, hogy a mezőőri szolgálat Jól működik, és egyre nagyobb
szükség van rá, mivel a lakosság folyamatosan romló életkörülményei miatt a magántulajdon
ellen elkövetett cselekmények (megélhetési lopás) száma egyre növekszik.

A Polgármesteri Hivatal adócsoportja 2008. második félévétől látja cl ajárulék beszedésével
kapcsolatos feladatot.

A járulék mértéke a kert nagyságához kötött, az alábbiak szerint:
0-1500 m2 1650,- Ft!év
1501-3000 m2 2.850,- Ft/év
3000 m2 felett 3.450,- Ft’•év

A mezőőri járulék Fizetése bevallás alapján történik. Általános probléma, hogy a tényleges
főldhasználó/júrulék fizetésére kötelezett nincs megnevezve. A járulék adók módjára
behajtandó köztartozás, azonban tekintettel arra, hogy az éves járulék mértéke nem haladja
meg az ötezer forintot, így több évet érintő tartozást követően kerülhet át adók módjára
behajtásra.

2018. évben ajáruléktizetők száma 1884 Fő, a mezőőri járulékból származó bevétel összesen:
6.286.000,- Ft volt, az alábbi bontásban:

• állami támogatás: 3.110.000,- Ft
• rnezőörijárulék befizetés: 3.024.000,- Ft
• Egyéb bevételek: 152.000.- Ft

A feladat ellátásával felmerülő kiadások összesen: 10.854.000,- Ft
személyi jellegű kiadások: 6.907.000,- Ft
munkaadót terhelő járulék: 1.388.000,- Ft
dologi kiadások: 2.337.000,- Ft

Az előterjesztéshez csatolt táblázatban bemutatásra került a mezőőri tevékenység
költségvetési adatainak alakulása az elmúlt 5 év adatainak tükrében.
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A mezöőri tevékenység költségvetési adatainak bemutatása 2014-és 2018. között

2014 2015 2016 2017 2018

BEVÉTELEK
Tény Tény Tény Tény Tény

Mezöőn Járulék ÁFÁ-val
. 3 505 3 387 2 916 3115 3 024(onkormanyzatok sajatos bevetelei)

Egyéb bevételek 39 152
Állami támogatás 2 358 3 240 2 430 4 038 3110
Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele
Mezőőri tevékenységhez

S 663 6 627 5 346 7 192 6 286kapcsolodo bevetelek osszesen

KIADÁSOK Tény Tény Tény Tény Tény

Szentkijellejü kiadások 4 779 6 578 6 190 6 548 6 907
Munkadókat terhelő járulékok I 145 I 807 I 632 I 487 I 388
Dob kiadások I 912 I 818 I 756 2276 2337
Pénzeszköiadások ás egyéb tángatások 174
Felhahn,zÉsi kiadások 222

Mezőőd tevékenységhez kapcsolódó
8 010 10 203 9 578 10 311 10 854

kiadasok osszesen

Fedezet alakulása 73,20% 64,95% 55,82% 69,75% 57,91%

A beltedileti mezöőd iánilék rendeletben Ft Ft Ft Ft Ft

terület 0- 1500 m2 I 650 I 650 I 650 I 650 I 650

terület 150 1-3000 m2 2 850 2 850 2 850 2 850 2 85<)

3001 m2 lktt 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450

épímtny 165<) 1650 I 1650
- I -

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati iavaslat:

Békés, 2019. április 18.

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

Határidő:
Felelős:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évi mezőőri
tevékenység tapasztalatairól szóló beszámolót.

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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