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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 28/2001.(VI.28.) rendelettel hozta létre Dombóvár Város
közigazgatási területén a mezei őrszolgálatot. A szolgálatot két fő mezőőr látja el,
közalkalmazotti jogviszonyban. A szolgálat fenntartásával járó költségek fedezetét
egyrészt állami támogatás, másrészt a szolgálat területén termőföldet használó gazdák
által fizetett mezőőri járulék biztosítja. A járulék mértéke – a tavalyi év óta – 510
forint/év hektáronként.
A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó
állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.)
FVM-PM együttes rendelet 1. § (1) értelmében a települési önkormányzat által
létesített mezei őrszolgálat megalakulási, fenntartási és működési költségeinek
megtérítésére a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Törvény) alapján
meghatározott mértékig állami hozzájárulás igényelhető. A fenti rendelet 2014. április
20. napjáig hatályos 2.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat az őrszolgálat
fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek - személyi és dologi
kiadások - 50%-ának, de legfeljebb ötvenezer forint/hó/fő megtérítését negyedéves
időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától számított harminc
napon belül. A rendelet 2014. április 21. napjával módosult, ezáltal a támogatás felső
határa kilencvenezer forint/hó/fő összegre emelkedett. Tekintettel arra, hogy a
jelenlegi költségeink mellett a maximális támogatást nem tudjuk igénybe venni,
javaslom az önkormányzati rendelet módosítását és a mezei őrszolgálat létszámának
egy fővel történő emelését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelettervezet elfogadását!

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2014. (…….) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról szóló 28/2001. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági
őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
19. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló
28/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az őrszolgálat létszámát 3 főben állapítja meg.”
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
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