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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Városunk  elsődleges  érdekei  közé  tartozik,  a  külterületeinken  található  köz-  és 
magántulajdonban lévő ingatlanok, termőföldek lehetőségeink szerinti  védelme, valamint a 
termőföldön  lévő,  illetve  ahhoz  tartozó  termények  és  termékek,  felszerelések,  eszközök, 
haszonállatok,  továbbá  mezőgazdasági  építmények,  földmérési  jelek  fokozottabb 
vagyonvédelme. 

Jelenleg  a  város  fentebb  említett  értékeinek  védelme  nem teljes  körű,  mivel  a  rendőrség 
személyi létszámából adódóan nem tudja ezeket a területeket is olyan mértékben ellenőrizni, 
illetve  a  védelmet  személyes  jelenlétével  biztosítani,  mint  a  városunk  belterületein. 
Célszerűnek tartom pótolni  ezt  a  hiányosságot  és  létrehozni  egy olyan  szervezetet,  amely 
eredményesen  elő  tudja  segíteni  ezt  a  feladatot.  Erre  ma  a  legmegfelelőbb  megoldás  a 
mezőőri szolgálat felállítása, amely a város külterületein folyamatos járőrszolgálatot ellátva 
fokozza az ott élő lakosság biztonságérzetét, valamint a folyamatos jelenlétével csökkenti a 
város  külterületein  elkövetett  szabálysértések  és  bűncselekmények  számát.  A  mezőőri 
szolgálat  szorosan  együttműködve  a  polgárőrséggel,  vám-  és  pénzügyőrséggel  és  a 
rendőrséggel  fontos  szerepet  kaphat  a  megelőzés  területén  is,  ezzel  is  elősegítve  a  városi 
bűnmegelőzés céljait.

A határozati javaslat elsődleges célja:

 fokozottabb  védelmet  biztosítani  városunk  külterületein  tálalható  köz-  és 
magántulajdonban lévő értékeink védelme érdekében,

 bűnmegelőzési feladatok ellátása, a rendőrség hatékonyabb munkájának elősegítése

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

A  határozati  javaslat  illeszkedik  az  önkormányzat  stratégiájához,  mivel  városunk 
közbiztonságának növelése mindannyiunk elsődleges célja, a város jogkövető lakosságának 
megelégedettségét szolgálva.

III. Előzmények

A Közterület-felügyeleti  és  Település-rendészeti  Főosztály  2005.  évi  felállítását  megelőző 
előkészítő időszakban merült fel először, egyik meghatározó elemként a Főosztályon belüli 
mezőőri szolgálat bevezetésének gondolata.

2006. decemberében az illetékes Főosztály vezetőjével lefolytatott megbeszélést követően a 
szervezet  kidolgozta  a  mezőőri  szolgálat  megvalósításának  részleteit,  amelynek  első 
pontjaként szerepel, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése határozattal fogadja el a 
mezőőri szolgálat felállítását.

Ezt  követően van arra  lehetőség,  hogy a  Közgyűlési  szándékot  bejelentsük  a  felügyeletet 
ellátó Földművelésügyi Hivatal felé, aki a szolgálat létrehozásában a szükséges engedélyeket 
kiadja.
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A közgyűlési  határozat meghozatalát követően, a mezőőri szolgálatnak, mint a Közterület-
felügyeleti  és  Település-rendészeti  Főosztályának  belső  szervezeti  egységeként  való 
felállításának ütemterve az alábbi:

1. Felhatalmazás alapján megvalósuló kapcsolatfelvétel a Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal  B-A-Z Megyei  Földművelésügyi  Igazgatóságával.  Jelezni  feléjük  városunk 
Közgyűlésének szándékát a mezőőri szolgálat létrehozásának tekintetében, mellékelve 
a célt deklaráló közgyűlési határozatot.

2. A  Földművelésügyi  Igazgatóság  megszervezi  a  felvenni  szándékozott  mezőőrök 
oktatását és biztosítja a szükséges vizsgák letételének lehetőségét.

3. A Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály nyilvánosan meghirdeti a 
helyi újságokban, hogy 8 fő mezőőrt kíván alkalmazni 2007. május 1-jétől.

4. Amennyiben  rendelkezésünkre  áll  a  mezőőri  szolgálat  személyi  állománya  és 
bejelentjük, illetve benyújtjuk a Földművelésügyi Igazgatóság felé az alábbiakat: 

- az őrzött területek nagyságát, 
- a földrészletek helyrajzi számát,
- az őrszolgálat létszámát igazoló iratokat,
- a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 

1. és 3-6. számú mellékleteiben foglalt okiratokat.(vizsgabizonyítvány, esküokmány, 
nyilvántartás a létszámról, mezőőri szolgálati igazolványok),

akkor a mezőőri szolgálatot a Földművelésügyi Igazgatóság nyilvántartásba veszi.

A mezőőröket felszerelését a nyilvántartásba vételt megelőzően kell biztosítani:
- a törvényben előírt ruházatot
- testi védelmet szolgáló felszerelést
- feladatellátást szolgáló technikai felszerelést

5. A Földművelésügyi  Igazgatóság nyilvántartásba vételét  követően lehet igényelni az 
állami támogatást mind a mezőőri szolgálat létrehozásához, mind a fenntartásához.

6. Területi határok: 

I. Dél-keleti körzet: Hűtőházi út, Zsedényi Béla u. Duna u., Tisza u., Bogáncs u. 
Pesti u. által határolt terület.

Ide tartozik: Barát-rét, Híd alja, Homok dűlő, Nagy-pást, Nyírjes, Patak dűlő, 
Szirmai-oldal,  Tábori-rét, Új-kert

II. Déli  körzet:  Görömbölyi  pincesor,  Bacsinszky  András  u.,  Görömbölyi  út, 
Dehmel Nándor sétány, Várhegy u., Katona József u., Győri u., Komlóstető u., 
Szántó Kovács János u. által határolt terület.

Ide tartozik:  Bánles,  Galya,  Galya-dűlő,  Juhdöglő-völgy,  Kis-Kőmázsa,  Kis-
köves,  Komlós-völgy,  Mocsolyás,  Nagy-Kőmázsa,  Nagy-Száraz-völgy, 
Püspök-bokor, Vár-hegy, Vázsai-rét, Vizes-pince, Vörös-kő
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III. Dél-nyugati  körzet:  Mexikóvölgy u.,  Szeder  u.,  Szántó  Kovács 
János u. által határolt terület.

Ide  tartozik:  Galya-tető,  Ládi-erdő,  Poklos-tető,  Szederbokor,  Tatár-völgy, 
Töbrös-árok, Vásárhely

IV. Nyugati körzet: Mexikóvölgy u. Fenyves u. Mária u. Berekalja u., 
Eper u., Móra Ferenc u., Herman Ottó emlékpark által határolt terület.

Ide  tartozik:  Égés-árok,  Gamóca,  Kálvinista-völgy,  Poloska-völgy,  Vadas 
Jenő-völgy

V. Észak-nyugati körzet: Rózsa u., Partos u., Őz u., Pincegádor sor, 
Faller Jenő u., Csábi Lajos u., Péch Antal u.,  Fülemüle u., Taksony u. által 
határolt terület.

Ide tartozik: Alsó-ostor, Égés-oldal, Farkas-les Kis-Bakos, Kis-Szilvás-völgy, 
Nagy-Szilvás-völgy, Ostoros-hegy, Szilvás-völgy, Ucekaj

VI. Északi I.  körzet:  Erdő sor, Bollóalja  u.,  Erenyő u.,  Jónás dűlő, 
Lyukóvölgy, Dóczy József u. által határolt terület.

Ide tartozik: Beller, Bigecs, Bolló, Csapó-völgy, Erenyő, Kis-Csernalj, Kőpad-
tető, Lyukói legelő, Nagy-Erenyő, Rózsadomb, Újakna, Zöld lugas  

VII. Észak II. körzet: Dóczy József u., Kiskőbánya dűlő, Búzavirág u., 
Árok u., Laborfalvy Róza u., Szentpéteri kapu által határolt terület.

Ide  tartozik:  Akasztó-bérc,  Alsó-Forrás-völgy,  Bábonyi-bérc,  Bandzsalgó, 
Bedeg-völgy, Bodó-tető, Felső-Hideg-Csótó, Haraszt alja, Köz-domb, Lövőtér, 
Margitta, Szép-hegy, Veresbugyik

VIII. Észak-keleti  körzet:  Besenyői  út,  Gyimesi  u.,  Sajószigeti  út, 
Vikendtelep u., József Attila u., Fonoda u., Hűtőházi u. által határolt terület.

Ide tartozik: Arnót-oldal, Fecske-szög, Kis-földek, Nád-szög, Rakottyás, Sajó-
szög, Sajón-túli-dűlő, Zsolcai-oldal

IV. Várható szakmai hatások

A  rendelet  közvetlen  szakmai  hatása  pozitív,  mivel  azokon  a  területeken,  amelyeken  a 
mezőőrség szolgálatot lát el nagy mértékben segíteni tudja a rendőrség, vám és pénzügyőrség 
munkáját,  valamint  a  mezőőrök  folyamatos  jelenléte  remélhetőleg  visszaveti  a 
szabálysértések,  bűncselekmények  számát  és  ezzel  biztonságosabbá  válhatnak  ezek  a 
területek.

V. Várható gazdasági hatások

A  mezőőri  szolgálat  megalakításának,  fenntartásának  és  működési  költségeinek  felét, 
meghatározott összegig (300.000 Ft, 50.000 Ft) a központi költségvetés biztosítja állami 
hozzájárulásként.  Az  Önkormányzat  a  mezőőri  szolgálat  működéséhez  nem  kíván  a 
lakosságot terhelő mezőőri járulékot kivetni.
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Az állami támogatás az alábbiak szerint tevődik össze:

Az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50%-át, de 
- mezőőrönként  és hegyőrönként  - legfeljebb háromszázezer  forintnak a megtérítését,  a 
létrehozást  követő  kilencven  napon  belül  igényelheti.  Az  önkormányzat  az  őrszolgálat 
fenntartásával  és  működésével  kapcsolatban  felmerülő  költségek  -  személyi  és  dologi 
kiadások  -  50%-ának,  de  legfeljebb  ötvenezer  forint/hó/fő  megtérítését  negyedévente 
utólag,  illetve  az újonnan megalakított  őrszolgálat  esetében negyedévente,  a  létrehozást 
követő  negyedévtől  kérelmezheti.  A  költségként  kimutatott  és  pénzügyileg  rendezett 
kiadások lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatai.

A mezőőri szolgálat létrehozásának anyagi feltételei:

Vizsgaköltség: jelenleg nincs
Az egyenruha és a szükséges felszerelés költségei: 300.000 Ft/fő, 8 fő esetében 2.400.000 Ft.

A mezőőri szolgálat 2007. évi kiadásai, 8 fővel számolva:

Kiadások: 2007.05.01-2007.12.31.
                                                             Ft/fő         
 Átlagbér: 880.000

EHO:     16.000      
TB 29%: 255.000    
Munkaadói járulék                                     27.000  
Összes bér+járulék:                1.178.000

          
Étkezési hozzájárulás:   80.000   
Helyi bérlettérítés:    24.000      
Ruházati költségtérítés: 300.000
Védelmi felszerelés:   45.000
Technikai felszerelés:   55.000      
Védőital                                                      40.000  
8 hóra jutó összes költség:          1.722.000

   8 főre jutó összes költség:        13.776.000

A  mezőőri  szolgálat  létesítéséhez  és  működéséhez  nyújtott  állami  támogatás  2007-ben, 
8 fővel számolva:

  
Bevételek: Ft/8fő

Mezőőri szolgálat 
megalakulásához nyújtott
támogatás (egyszeri)
(300.000,- Ft/fő)        2.400.000

Működéshez nyújtott
Támogatás (50.000,- Ft/fő)              3.200.000  
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Összes támogatás:        5.600.000

A mezőőri szolgálat éves kiadásai 8 fővel számolva:  (2008.év)

Kiadások:         Ft/fő

 Átlagbér: 1.320.000
13. havi juttatás    110.000
EHO:        25.000
TB 29%:    415.000
Munkaadói járulék                                        43.000  
Összes bér+járulék:       1.913.000
          
Étkezési hozzájárulás:    120.000
Helyi bérlettérítés:       36.000 
Ruházati költségtérítés:      82.000
Védőital                                                         60.000  
12 hóra jutó összes költség: 2.211.000
   
8 főre jutó összes költség:           17.688.000

A  támogatásokat  figyelembe  véve  a  Polgármesteri  Hivatalnak  2007.  évben  összesen 
8.176.000,-  Ft-ba,  míg  2008.  évben  12.888.000,-  Ft-ba kerülne  a  mezőőri  szolgálat 
működtetése.

A mezőőri szolgálat működéséhez nyújtott éves állami támogatás 8 főre számolva:

Működéshez nyújtott
Támogatás (50.000,- Ft/fő)                  4.800.000 Ft

VI. Kapcsolódások

Jelen határozati javaslat összhangban van a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi 
és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati  
viszonyáról  szóló  29/1998.  (IV.30.)  FM  rendelet,  valamint  a  mezei  őrszolgálat 
megalakításához, fenntartásához nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és 
feltételeiről szóló 39/2006. (V.19.) FVM-PM együttes rendelet rendelkezéseivel. 

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Az egyeztetések során nem maradt fenn vitás kérdés.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Hangsúlyozandó, hogy a mezőőri szolgálat létrehozására a törvényeket és jogszabályokat 
betartó polgárok érdekében, a város külterületeinek fokozottabb védelmének érdekében, a 
közbiztonság javítása céljából van szükség, illetve a külváros területeinek nyugalmasabbá 
tételét kívánja elősegíteni.

Miskolc, 2007. március 7.
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Káli Sándor
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HATÁROZATI JAVASLAT

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a „Javaslat  a Közterület-felügyeleti  és 
Település-rendészeti  Főosztály  részeként  mezőőri  szolgálat  létrehozására  és  működtetésére” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály 
szervezeti egységén belül mezőőri szolgálat létesüljön.

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály

2./  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy a  mezőőri  szolgálat  nyilvántartásba 
vételéhez és működéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály

3./  A  Közgyűlés  úgy  dönt,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  személyi  létszámát  a  mezőőri 
szolgálat feladatainak ellátása érdekében 2007. május 1-jétől nyolc fővel megemeli.

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Közigazgatási és Jogi Főosztály

Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály

4./  A  Közgyűlés  úgy  dönt,  hogy  a  mezőőri  szolgálat  létrehozásának  és  működtetésének 
költségeit a 2007. évi I. féléves költségvetés módosításának keretében biztosítja.
                                   
Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Közterület-felügyeleti és Település-rendészeti Főosztály
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