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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2021. március 25-én megtartott ülésén tárgyalta a mezei őrszolgálat 2020.
évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyet elfogadott.
A rendelet felülvizsgálatára egy írásban beadott kérelem alapján kerül sor, melyet mellékelünk.
Jelen kérelem a mezei őrszolgálat megszüntetésére irányul, mivel a beadványt benyújtók nem
elégedettek a mezei őrszolgálat tevékenységével.
A képviselő-testület a 97/2015.(I.24.) számú határozatával döntött a mezei őrszolgálat
létrehozásáról, majd a fenti rendelet szerint határozta meg működését. A mezei őrszolgálat
minden évben beszámol a képviselő-testületnek a végzett munkáról.
A kérelmet megvizsgáltuk és az alábbi megállapításokat tettük:
A beadványt aláírók (14 fő) közül kettő főnek nincs járulékfizetési kötelezettsége, 6 főnek nincs
tartozása és 6 fő hátralékos. A hátralékos földtulajdonosok is befizetik kötelezettségeiket, csak
nem határidőben.
A járulékfizetésre kötelezettek száma 2021. évben 421 fő
Előírási összeg alapján:
1000 Ft-tól 100000.-Ft-ig 411 fő
100000 Ft-tól 200000.-Ft-ig
8 fő
200000 Ft-tól 250000.-Ft-ig
2 fő
2021. évi bevétel alakulása:
Terv:
4.853.210.-Ft
Tény:
5.409.748.-Ft
Hátralék:
2.956.030.-Ft
A hátralék beszedése a végrehajtási szabályok figyelembevételével történik, több kevesebb
sikerrel. Jellemző, hogy a mikor egy-egy földtulajdonosnak úgynevezett nullás adóigazolásra
van szüksége, akkor a hátralékot is azonnal befizeti. A legtöbb hátralék a nagy földtulajdonosok
köréből kerül ki.
A mezei őrszolgálat ez évi munkáját több tényező is nehezítette, hiszen egy fővel kevesebb
létszámmal látják el a feladatot, illetve mint ismeretes a szolgálati gépjármű egy műhelyben
keletkezett tűzben odaveszett. A személyi és tárgyi feltételek pótlása folyamatban van.
A beadványban foglaltakat tényszerűen meg lehet cáfolni. A mezőőrök, elmondásuk szerint
napi kapcsolatban állnak a gazdákkal, tevékenységüket a naplóval tudják alátámasztani.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a földtulajdonosok, néhány gazda kivételével, nem
emelnek hangot a mezei őrszolgálat működése ellen, a mezőőrök igyekeznek mindent
megtenni, hogy megtalálják a közös hangot nemcsak a gazdákkal, hanem a természetben járó
emberekkel is.
Önkormányzatunk az állami finanszírozás és a mezőőri járulék mellett 5.000.000.-Ft körüli
összeggel segíti a mezei őrszolgálat sikeres működését.
A fenti tények és adatok, valamint a mezei őrszolgálat működését látva, tapasztalva, nem tartjuk
indokoltnak a mezei őrszolgálatról szóló rendelet hatályon kívül helyezését.
Kérem a képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
Polgár, 2021. 11. 14.

Tisztelettel:
Tóth József
polgármester

…../2021. (XI. 25.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a mezei
őrszolgálatról szóló 38/2015.(X. 30.) rendelet felülvizsgálatára irányuló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testülete megerősíti korábbi rendeletét, kifejezi szándékát, hogy a
mezei őrszolgálatot a jövőben is szükséges fenntartani.
2. A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat tevékenységének sikeresebb
ellátásához szükséges humánerőforrást és a tárgyi feltételeket biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről
értesítse.
Határidő: 2021. november 30.
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