A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma:46/2020.
Decs nagyközség képviselő-testületének 2020. július 8. napján,
14,30 órakor megtartandó ülésére

beszámoló a mezőőrök 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette: Varga Pál és Ringeisen Gábor mezőőr
Tamaskó Mónika adóügyi ügyintéző
A törvényességi ellenőrzést végezte: --------------Tárgyalja:
PF Bizottság: 2020. július 6.

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2017. március 13-ai rendkívüli ülésén döntött arról, hogy 2017.
június 1-jétől 2 fő mezőőr alkalmazásával ismételten létrehozza a mezei őrszolgálatot. Varga
Pál és Ringeisen Gábor mezőőr elkészítette a mezőőrök elmúlt évi munkájukról szóló
beszámolót, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Határozati

javaslat:

a mezei őrszolgálat 2019 évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezei
őrszolgálat 2019. évi tevékenységéről szóló – a jelen előterjesztés
mellékletét képező – beszámolót elfogadja.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: mezőőrök
irattár
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Beszámoló a mezei őrszolgálat 2019. évi tevékenységéről
Decs nagyközség közigazgatási területén Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 4/2017.(III.20.)
önkormányzati rendelete alapján 2019. évben 2 fő teljesített mezőőri szolgálatot.
A mezőőrök feladatukat kötetlen munkaidő beosztásban látják el.
A mezőőrök elsődleges feladata a termőföldek védelme, a termőföldön lévő, ahhoz tartozó
termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények
vagyonvédelme.
A két mezőőr mindegyike rendelkezik a jogszabályban előírt mezőőri vizsgával,
egyenruhával, eszközökkel.
Munkájukról szolgálati naplót vezetnek, feladatukat önkormányzati gépjárművel, illetve saját
gépkocsival látják el, melyhez 40.000 Ft költségtérítés jár.
A mezei őrszolgálat együttműködési megállapodást írt alá a rendőrséggel, melyet a
képviselő-testület a 161/2017. (VIII.31) önkormányzati határozatával hagyott jóvá. Ennek
megfelelően a két szerv között szoros az együttműködés, ami elengedhetetlen a feladatuk
ellátása tekintetében.
Varga Pál mezőőr
Szolgálati területem Decs-Szőlőhegy Szálkai elágazótól Várdombig, 56-os úttól a hegy
gerince által bezárt terület.
A területet napi rendszerességgel ellenőrzöm, bejárom gépkocsival, illetve gyalogosan. A
hegyen lakókkal szinte napi kapcsolatban állok. Kiemelt figyelmet fordítok a nem
rendszeresen használt tanyaépületekre. Zárak, ajtók, ablakok ellenőrzése.
Szüreti időszakban a seregélyeket rendszeresen riasztottam sörétes puskával.
Karácsony előtt a 65. év felettieknek utalványokat kézbesítettem. Nehezítette a kézbesítést,
hogy a tanyákon nincs feltüntetve a helyrajzi szám vagy a házszám.
Két rendkívüli esetet kiemelnék az elmúlt évből. Egy illegális szemetelő lett tetten érve, ami
helyszíni bírsággal, illetve a szemét összeszedésével zárult.
A másik esetben a régi szeméttelepre vittek szemetet. A kupacban található iratok alapján be
tudtuk azonosítani az elkövetőt. Az illető rendőri felszólításra elszállította a szemetet.
Jó lenne, ha tudnék cédulákat tenni a tanyákra a „Mezőőr az ingatlant ellenőrizte” – felirattal.
Ezzel lehetne bizonyítani, hogy valóban járom a területet.
Ringeisen Gábor
Az elmúlt egy évben rendkívüli eseményről nem tudok beszámolni.
A tavalyi évben nem volt tarlótűz. Ez részben köszönhető annak, hogy a határban autózó,
túrázó emberek figyelmét felhívtam az előfordulható veszélyekre (ne dobják el a cigaretta
csikket a learatott búza, árpa földre, ne hajtsanak rá autóval, stb).
Tavasszal, valamint nyáron visszatérően ellenőriztem a kiskerteket egészen a betakarításig
(sajnos így is történtek lopások), valamint kukoricalopások is csökkentek valamilyen szinten.
Április utolsó napján a májusfa lopások megakadályozása volt a cél 24 órában (sajnos
rendőri jelenlét nélkül), amit sikeresnek mondanék.
Egész évben küzdöttem az illegális szemétlerakók, és szemetelők ellen, több-kevesebb
sikerrel. Nagy segítségemre van viszont az önkormányzat által vásárolt vadkamera, mely
némi visszatartó erővel bír, valamint a vadőrök, akik ilyen esetben azonnal dokumentálnak,
és értesítenek engem. Ennek ellenére még mindig rengeteg az illegálisan kihelyezett
hulladék Decs határában.
Az egész évi munkámhoz sorolnám a Hódi néninek való segítségnyújtást (kaszálás, favágás,
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élelmiszer kijuttatása stb.), valamint köszönettel tartozom a körzeti megbízottaknak, akik
egész évben segítették a munkámat azzal, hogy társultak mellém, és a határban mozgó
járműveket, személyeket igazoltatták – ellenőrizték (nagy visszatartó ereje van).
A kukorica aratás megkezdésével a legfőbb feladat a böngészők távoltartása volt, melyet
szintén eredményesnek mondanék.
Késő ősszel és télen a falopások visszaszorítása volt a legfőbb cél (a rendőri jelenlétnek
köszönhetően jó eredményeket értünk el). A szociális tűzifa beszállítását követően
éjszakánként visszatérően ellenőriztem annak meglétét. Újév napján, a Decs- Szőlőhegyen
élőknek segítettem a petárdázás-tűzijáték miatt elszökött kutyák megkeresésében,
felkutatásában.
Kapcsolatot építettem ki a Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztálya Vadászati,
Halászati és Földművelésügyi Osztályával, valamint a tájvédelmi felügyelettel. Ennek célja a
Duna várható vízemelkedése vonzotta orvhalászok, horgászok távoltartása a tájvédelmi
területről, és a velük szembeni szankciók foganatosítása.
A mezei őrszolgálattal párhuzamosan bevezetésre került a mezőőri járulék is. A
Polgármesteri Hivatal adócsoportja 2017. második félévétől látja el a járulék beszedésével
kapcsolatos feladatot.
A mezőőri járulék mértéke:
a)
szántó, rét, legelő, nádas művelési ágú termőföld esetén 840 Ft/ha/év,
b)
kert, művelési ágú termőföld esetén 2000 Ft/ha/év,
c)
szőlő, gyümölcsös művelési ágú termőföld esetén 4000 Ft/ha/év.
Kiadások:
a) személyi kiadások:
munkabér:
járulékok:
kiküldetés:
b) dologi kiadás:
c) egyéb tárgyi eszköz beszerzése:

5.238.000 Ft
994.922 Ft
456.150 Ft
683.209 Ft
-

Összesen:

7.372.281 Ft

Bevételek:
a) mezőőri járulék
b) állami támogatás
Összesen:

5.373.569,- Ft
2.160.000,- Ft
7.533.569,- Ft

A mezőőri járulék fizetése bevallás alapján történik. A járulék adók módjára behajtandó
köztartozás. A járulékfizetők száma 782 fő.
Összeségében elmondható, hogy a mezőőrség jól működik. 2020. évre a feladat ugyanaz,
mit az előző években volt, a termőföldek védelme kiemelt fontosságú, célunk, hogy minél
inkább visszaszorítsuk a lopásokat, szemetelést, ezzel javítva közbiztonságot a
külterületeken is.
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