Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
 (66) 491-956 Fax: 491-361
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. február 16-án tartandó ülésére
Döntés mezőőri álláshelyek számáról és a finanszírozásukhoz kapcsolódó feladatokról
Előterjesztést készítette:
Véleményezi

Elfogadás módja:

Dr. Blága János, jegyző
Gazdálkodási
és
Ellenőrzési
Bizottság
Településfejlesztési, Közbeszerzési
és Turisztikai Bizottság
Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület januári ülésén kérdésként merült fel annak lehetősége, hogy
esetlegesen kiterjesztésre kerüljön a helyi mezőőri szolgálat létszáma illetve ehhez
kapcsolódóan milyen finanszírozási lehetőségei vannak az önkormányzatnak.
A kérdések tekintetében elsődlegesen arról lenne szó, hogy a településhez tartozó termőföldek
nagyságához igazodóan két fő mezőőr kerüljön felvételre pályázati eljárást követően.
A két fő mezőőr alkalmazása az alábbi költségekkel járna az önkormányzat tekintetében (a
döntés hosszú távú hatásaira való tekintettel éves költség kerül kimutatásra, a 2017-es év
tekintetében kb. a költségek 5/6-val szükséges számolni):
Költségnem megnevezése
Közalkalmazottak éves bérre
Béren kívüli juttatások
Szociális hozzájárulási adó
SzJA
EHO
Hajtó- és kenőanyag
Munka és védőruha
Mindazok amelyek nem
számolhatóak el szakmai
anyagnak
Telefon
Karbantartás, kisjavítás
Képzés
Felelősségbiztosítás
Általános forgalmi adó
Egyéb dologi kiadások
Adó, illeték
ÖSSZESEN

1 fő mezőőrre eső költség
(2016-os tényadatok
alapján) (Ft)
2.012.500
110.000
443.000
19.000
18.000

2 fő mezőőr
foglalkoztatásával
(arányosan tervezve) (Ft)
4.025.000
220.000
886.000
38.000
36.000

260.000
100.000

400.000
200.000

10.000

10.000

78.000
10.000
200.000
3.000
187.000
200.000
1.000
3.651.500

140.000
10.000
400.000
6.000
396.000
300.000
1.000
7.068.000
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A mezőőri szolgálat tekintetében el kell mondani, hogy Önkormányzatunk a szolgálat
működésével, fenntartásával járó költségek egy részének megtérítésére központi költségvetési
forrásban részesül, amely 1 fő mezőőr tekintetében 90.000 forint/hó támogatást jelent. A
támogató előzetes tájékoztatása alapján ez a költség a termőföld terület nagyságához
igazodóan Füzesgyarmat Város Önkormányzata tekintetében 2 fő támogatott létszámot jelent,
amely alapján a számított támogatás összege összesen éves szinten 2.160.000 forint bevételt
jelent.
A fenti összegek különbözete összesen 4.908.000 forint.
Fenti különbözet fedezésére jelenthet megoldást a mezőőri járulék bevezetése, amelynek
feltételei az alábbi szerint foglalhatóak össze:
Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a
földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi
költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A mezőőri járulék mértékét és
megfizetésének módját a települési, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, a mezei
őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza.
A mezőőri járulék bevezetése tekintetében két fontos kérdést kell figyelembe venni, amelyek
egymással szorosan összefüggenek. Az első ilyen kérdés a mezőőri járulék mértékének
meghatározása, amelyet célszerű a szükséges források összegének adótárgyankénti
hányadosában meghatározni. Ennek megfelelően fenti összeg, így összesen 4.908.000
forint/földhasználati nyilvántartásba bejegyzett termőföld hektára adja az azt az összeget,
amelynek mezőőri járulékként történő meghatározása fedezné a szükséges költségeket.
Fenti tétel azonban egy torzított képet mutatna a befizetési kötelezettségekről, tekintettel a
kettős adóztatás tilalmára a települési adók tekintetében, amelyet a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 1/A §.a szabályoz. Ennek megfelelően az önkormányzat települési adót
bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott
közteher hatálya. Tekintettel arra, hogy a mezőőri járulék megállapításával és az összes
füzesgyarmati termőföldre történő kiterjesztésével a fenti elvet a Tisztelt Képviselő-testület
megsértené, a szabályozás szűkítése szükséges a megállapítás során. Ennek megfelelően,
amennyiben adott földterület tekintetében azonos a tulajdonos és a földhasználó személye, a
kettős adóztatás elkerülés érdekében a mezőőri járulék megfizetése alól mentesíteni kellene a
települési földadó alanyát. Erre tekintettel megkeresésre került a Szeghalmi Járási Hivatal
Földhivatali Osztálya, hogy adatot szolgáltasson arra vonatkozóan, hogy Füzesgyarmat
tekintetében mekkora annak a termőföld területnek a nagysága, amelyre vonatkozóan
egybeesik a tulajdonos és a földhasználó személye. A Földhivatal tájékoztatása alapján ilyen
adat kiadására kizárólag egyedi ügyekben van lehetőség, amelynek költsége hrsz.-onként 200
forint, az összes földterület tekintetében kb. 800.000 forint.
A mezőőri járulék további specialitása a földadóval szemben az, hogy a jogszabály nem veszi
ki a hatálya alól a vállalkozásokat. Erre tekintettel, amennyiben a földhasználati
nyilvántartásban gazdasági társaság van bejegyezve, mint földhasználó, akkor a mezőőri
járulék megállapítása sem kizárt tekintetében. Ugyanakkor a földhasználó vállalkozás, vagy
őstermelő a vállalkozói tevékenység keretében végzett földhasznált után helyi iparűzési adó
megfizetésére kötelezett, amelyből következik, hogy a kettős adóztatás tilalma miatt tőle sem
kérhető a mezőőri járulék megfizetése.
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A mezőőrök felvételével járó többletköltségek fedezésére vonatkozóan természetesen létezik
más alternatíva is, mégpedig, ha Önkormányzatunk saját költségvetése terhére különíti el a
szükséges összeget. A fedezet biztosítása természetesen csak úgy lehetséges, ha a tisztelt
Képviselő-testület meghatározza azt a kiadási előirányzatot, amelynek termére lehetőség van
az átcsoportosításra, illetve meghatározza olyan bevételi előirányzatot, amely az tervezés
során nem került be a költségvetési rendeletbe.
Fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti kérdésekben a
szükséges döntéseket meghozni szíveskedjenek, illetve a Polgármestert az elvégzendő
feladatokra vonatkozóan felhatalmazni szíveskedjenek.
Füzesgyarmat, 2017. február 6.
Bere Károly
polgármester
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (II. 16.) határozata
a mezőőri szolgálat létszámával kapcsolatos döntésekről
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Füzesgyarmat
Város Önkormányzatának mezőőri szolgálata egy további álláshellyel kerüljön kibővítésre.
A mezei őrszolgálat működtetési valamint fenntartási kötelezettségeinek fedezésre a
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron kívüli
ülésére terjessze elő a mezei őrszolgálatról szóló rendelet módosítását a mezőőri járulék
bevezetésére vonatkozóan.
Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: 2017. március 28.

