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Mány Község Önkormányzata
mezei őrszolgálatának 2020. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (X.12.) önkormányzati rendeletében
mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről döntött.
Az őrszolgálat létesítését és működését a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (továbbiakban: mezőőri törvény), illetve
intézkedési körét az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
szabályozza. A mezőőrök egyes szabálysértésekkel kapcsolatos fellépését a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
szabályozza. Tekintettel, hogy én látom el a község ebrendészeti feladatait is, így az erre vonatkozó
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényre is figyelemmel kell lennem
a helyi rendelet paragrafusain felül.
Az őrszolgálat működési területe, a mezőőri törvény 16. § (1) bek. alapján, az önkormányzat
közigazgatási területéhez tartozó termőföldek, ide nem értve az erdőt és a halastavat. 2018. január 1.
óta kikerültek a járulék fizetése alól a zártkerti ingatlanok tulajdonosai, de ennek ellenére a
működési terület nagysága nem csökkent.
Mezőőri járulékot az őrszolgálat fenntartásához 2016. január 1-je óta szed az önkormányzat,
mezőgazdasági művelés alá tartozó külterületi ingatlanok után 1.200,- forintot hektáronként,
amennyiben az meghaladja az 1500 négyzetmétert. A járulék nagysága nem változott, azonban az
önálló, járulékköteles ingatlanok után fizetendő összeg minimum határa 1.200,- Ft lett. Attól, hogy
megszűnt a zártkerti ingatlanok utáni járulékfizetési kötelezettség, jelentősen csökkentek az ezzel
összefüggésben lévő adminisztrációs feladatok.
A 2020. évben az ingatlanok után a fizetési kötelezettség 3.947.492,- Ft, amiből 2021. január 31.-ig
3.609.552,- Ft folyt be. A 2016. év óta göngyölített tartozás, az összes járulékfizető vonatkozásában
764.151,- Ft.
A járuléknyilvántartás feladatát én végzem. A tulajdonosi, illetve földhasználók személyében
történő változások nyomon követése ezt a feladatot megnehezítik, különösen úgy, hogy az
évenkénti bevallási kötelezettséget, amit a rendelet meghatároz, egy földtulajdonos vagy
földhasználó sem teljesíti. Az idei évtől kezdve a járulék mértékéről szóló értesítés mellékleteként
megküldésre kerülnek a bevallások. Ennek köszönhetően több bevallás érkezett vissza, de számuk
jelentéktelen az összes járulékkötelezett ingatlan számához képest.
Feladataimat továbbra is heti 40 órában, rendszertelenül, de előre egy héttel megtervezett beosztás
alapján végzem. A beosztást megküldöm a település körzeti megbízottjának is, akivel kitűnő
kapcsolatban vagyok, de sajnos csak kevés esetben sikerült közös szolgálatot teljesítenünk. Jó
kapcsolat van a helyi vadőrrel, valamint a polgárőrséggel is. Eddig azonban a polgárőrökkel csak
néhány alkalommal sikerült közös járőrözésben részt vennünk. Napi tevékenységem során a
szolgálati terepjáróval bejárom a működési területet, ez átlag kb. 30 és 50 km (1000 km/hó) utat
jelent naponta. A gépkocsiba szerelt GPS készüléknek köszönhetően, a készülék beszerelésének
napjáig visszamenőlegesen ellenőrizhetőek az útvonal nyomvonalai és az időpontok. Abban az
esetben, ha gyanús járművel vagy személlyel találkozom, igazoltatom őket. A 2020. évben összesen
8 embert igazoltattam, intézkedni egy emberrel szemben sem kellett. Feljelentés illegális
hulladéklerakás miatt három esetben, történt. Szabálysértés miatti helyszíni bírságot nem kellett

kiszabnom.
További feladatom a település ebrendészeti feladatainak az ellátása.. 2020. évben közterületen az
önkormányzat tulajdonában lévő csapdával összesen 11 kutyát és 2 rókát fogtam meg.
A pandémia további feladatokat rót az önkormányzatra. Ebben sikerült hatékonyan részt vennem,
segíteni különös tekintettel az idős, rászoruló embereknek a bevásárlásban, gyógyszerek
kiváltásában, valamint napi rendszerességgel szállítottam az ebédjüket.
Saját tapasztalataim alapján az illegális fakivágások visszaszorultak, az illegális szemétlerakások
mányi lakosok vonatkozásában csökkentek. Idén is a legnagyobb problémát a bontott
autóalkatrészek illegális elhelyezése jelentette.
2021. február 12.

Bene Zsolt
mezőőr

