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Tisztelt Képviselő-testület!
I.)

Beszámoló a mezőőr tevékenységéről

A mezőőri szolgálatot, külterületi járőrözést 2016. február hónaptól kezdte el Dezső
Sándor, rábapatonai lakos, aki 2016. január 19-én állt szolgálatba. A szolgálati szabályzatban
meghatározott kötelmei és feladatai mellett a kezdeti időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a
helyi gazdák és a terület megismerésére, a problémák lokalizálására.
2017 év első negyedében megindult külterületen a fakitermelési szezon, amely a korábbi
évtizedekhez hasonlóan legnagyobb részben minden kontroll nélkül zajlott. A lakosságot
írásos formában, az erdészettel egyeztetve tájékoztattam a fakitermeléssel kapcsolatos
jogszabályi előírásokról. A tájékoztató hatására a favágások nagy mértékben kontroll alá
kerültek, köszönhetően a mezőőr általi gyakori ellenőrzéseknek. Ebben az időszakban 6
esetben került felfüggesztésre a favágás a mezőőr által és 13 esetben figyelmeztetés történt a
hiánypótlásra.
Tavasszal megkezdtük, illetve ősszel folytattuk az önkormányzati külterületi utak és
belvízelvezető árkok megtisztítását a lakossággal közreműködve, amely nagymértékben
növelte a külterületi utak járhatóságát, csökkentette a szántóföldeken okozott károkat,
valamint a belvízelvezető árkokat alkalmassá tette eredeti funkciójukra.
A 2017-es évben több közös szolgálatot látott el a mezőőr a rendőrségi körzeti megbízottal, az
erdésszel, vadőrrel és gátőrrel.
Kiemelt feladat volt ebben az évben is az illegális szemétlerakók azonosítása és
megszüntetése. Több helyen kerültek megszüntetésre az illegális szeméttelepek, 3 esetben az
elkövetők beazonosítását feljelentés követte. 2017 évben is csatlakozott önkormányzatunk a
Teszedd országos szemétszedési akcióhoz, amelyet a mezőőr koordinált. Az akció keretében
1

52 zsák szemetet szedtek össze az önkéntesek.
A külterületen található parlagfüves területek létezését, elburjánzását több ízben jelezte
a gazdák felé a mezőőr, tájékoztatva őket, hogy június 30-a után a hatáskörileg illetékes Járási
Hivatal Földhivatali Osztálya bírságot szabhat ki a parlagfű elleni védekezés elmaradásáért. A
nyári időszakban több mint 50 ha parlagfűvel szennyezett és 20 ha műveletlen, elhanyagolt
szántó esetében működött közre a mezőőr a hivatallal.
2017. június 15-én az Enese és Ikrény közötti vasúti sínek mentén több tűzfészek is
keletkezett. A mezőőr riasztotta a tűzoltóságot és az oltás befejezéséig segítette munkájukat.
A mezőőri szolgálat elmúlt egyéves időszakában, számszerűen az alábbi esetek,
intézkedések történtek.
Közös szolgálat más szervekkel:
Rendőrség munkájában való közreműködés:
A közigazgatási területről való kikísérés:
Favágási engedélyek ellenőrzése:
Saját hatáskörű figyelmeztetés:
Helyszíni szemle:
Vagyon elleni vétség felderítése:
Rendőrségnek átadott ügy:
Önkormányzatnak átadott ügy:
Vízügynek átadott ügy:
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Az intézkedések között jellemzően gépjármű ellenőrzés, fakitermelési engedélyek
ellenőrzése szerepelt, de történt garázda fiatalok tettenérése, körözött személy előállításának
segítése, eltulajdonított javak felkutatása is.
II.)

Tájékoztató a mezőőri járulék felhasználásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(XI.26.) önkormányzati
rendelete bevezette a mezőőri járulékot, melynek mértéke 1000 Ft/ha, alanya pedig a föld
tulajdonosa vagy használója. Amíg a tavalyi év elején nagy terhet rótt a Polgármesteri Hivatal
munkatársaira a földterületek használói kilétének felderítése és rögzítése, ebben az évben már
csak a változásokat kellett nyomon követni. A korábbi évhez hasonlóan, ebben az évben is
jónak mondható a járulék befizetési hajlandósága.
A befolyt mezőőri járulék összegéről és annak felhasználásáról az alábbi táblázatban adok
részletes tájékoztatást.
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Mezőőri szolgálat bevételei és kiadásai 2017. november 15-ig

Bevétel
I. félévi mezőőri
járulék befizetés

1.386.030,- Ft

II. félév mezőőri
járulék befizetés

1.048.500,- Ft

2016. évi IV.
negyedévi állami
támogatás, 2017.
évi I. és II.
negyedéves
állami
támogatások
összesen

Kiadás
A mezőőr bére
és járuléka (10
hónapra)
Üzemanyag
költség

2.188.350,- Ft
213.558,- Ft

Külterületi utak
felújítása,
karbantartása
3x270.000,- Ft = 810.000,- Ft

Bevétel
összesen

1.657.350.-

Kiadás
összesen

3.244.530,- Ft

4.059.258,- Ft

Mint a fenti táblázatból látható a mezőőri járulékból 2017. november 15-ig összesen
3.244.530,- Ft,- azaz Hárommillió-kettőszáznegyvennégyezer-ötszázharminc forint bevétel
folyt be. Ezen összeget két nagyobb kiadási tételre fordítottuk, egyfelől a mezőőr bérére és
járulékaira, valamint a külterületi utak felújítására. Az állami támogatás minden esetben egyegy negyedéves periódusra jár, oly módon, hogy havi 90.000 Ft maximális támogatás
igényelhető vissza.
A fentiekből megállapítható, hogy a befolyt járulék összegének, több mint 50%-nyi
részét, összesen 1.657.350,- Ft-ot fordítottunk külterületi utak helyreállítására, a fennmaradó
részt pedig a mezőőri szolgálat bérköltségeire és dologi kiadásaira fordítjuk.
Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot fogadja el:

Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Rábapatonai
mezőőri szolgálat 2017. évi működéséről szóló tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi.
Rábapatona, 2017. november 23.

Molnár-Nagy Béla
polgármester
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