Dunavecse Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottsága
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JEGYZŐKÖNYV
Készült a bizottság 2012. szeptember 24-i üléséről (16,30 – 16,55)

Az ülés helye: Városháza ülésterme
Jelen vannak:
Vasaji László Arnold a bizottság elnöke, Aranyi János Gábor, Banyári István, Matula Jánosné
képviselők, a bizottság tagjai, Vass Imre és Tóth József a bizottság külső tagjai (6)
Meghívottak:
Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, Nagy Erzsébet aljegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Marticsné Molnár Szilvia
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes.
Javasolta, hogy a 2012. szeptember 26-i testületi ülés elé kerülő napirendi pontot tárgyalja
meg és véleményezze a bizottság:
I.

2.

A mezőőri szolgálat munkájának értékelése

Zárt ülés:
I.

3. A helyi építészeti örökség védelmére vonatkozó beadvány

1./ Napirend:
2. A mezőőri szolgálat munkájának értékelése

Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke
Tisztelettel köszöntöm a Mezőgazdasági Zrt. képviselőjét, a mezőőri szolgálat munkájának
értékeléséről szóló beszámoló mindenki megkapta. Tudni kell, hogy ők gyakorolják a
mezőőröknek a napi, közvetlen irányítását, mint Dunavecse közigazgatási területén lévő
legnagyobb termelő egység. A beszámolóval kapcsolatban volna észrevételem, illetve
kérdésem. Sérelmezem, hogy a mezőőröknek a levélkihordással kell foglalkozniuk, mert ez a
mezőőri munka rovására megy. Nagyon fontos munka a külterületen lévő termények,
termések és egyéb értékek őrzése és úgy érzem a mezőőrnek a szolgálati idejében jobb, ha
kint a határban van. Jó ötletnek tartom, hogy ki kell kérni a többi gazdálkodó véleményét. Ha
van valakinek észrevétele, panasza a mezőőri munkával kapcsolatban, az tegye meg

személyesen vagy írja le. Úgy érzem, ha van valakinek véleménye, akkor azt vállalja. Ami
nekem hiányérzetet szolgáltat a beszámolóval kapcsolatban, hogy több benne a vélemény,
mint a konkrét dolog. Nagyon jók ezek a vélemények, viszont hiányolom, hogy nincs benne
adat arra vonatkozóan, hogy hány illegális szemetelőt fogtak meg, hány fő kukorica tolvaj
került a látótérbe. Tehát szeretném, ha statisztikai adatokkal ki lenne egészítve a beszámoló.
Úgy tudjuk a mezőőrök munkáját minősíteni, illetve pártolni, ha az egyéb feladatokról is
tudunk.
Vörös Sándor polgármester úr
Szeretném elmondani, hogy az idei évben csak a mezőőri járulékhoz kapcsolódó leveleket
hordták a mezőőrök. Kiegészíteném a beszámolót azzal, hogy sikerült megoldanunk a
kutyabefogással kapcsolatos kérdések kezelését. Egyik mezőőrünk több alkalommal is fogott
be kutyákat, amit el is vittünk a kecskeméti menhelyre.
Nagy Erzsébet aljegyző
Egyéb iránt van önkormányzati rendelet, ami leírja, hogy mi a mezőőrök feladata. Közterület
felügyelői feladatokkal is el vannak látva. Ide tartozik a piac ellenőrzése is, a belterületi
közterületek ellenőrzése is. Két esetben jött hozzám a mezőőr, hogy illegális szemétlerakót
fedeztek fel. Mindkét esetben küldtük a feljelentést.
Kovács Péter alpolgármester úr
Tudom, hogy betakarítás idején nagyon elfoglalt a Fenyvesi úr, ezért javaslom, hogy kérjük
meg a mezőőröket, hogy írják össze a statisztikai adatokat, hiszen ők tudják, hogy hány
esetben történt pl. falopás, tettenérés, illetve feljelentés.
Fenyvesi Tibor a Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. képviselője
Meg fogom kérni a Tisztelt mezőőröket, hogy a kért statisztikai adatokat pótolják. Én személy
szerint úgy látom a munkájukat, hogy elfogadható, elérte azt a pontot, amikor is
elmondhatjuk, hogy igenis van szükség a munkájukra Dunavecsén. Nagyon sok olyan eset
van, amikor figyelmeztetés történik.
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke
Azért is kértem a statisztikai adatok, mert tőlem is nagyon sok lakos megkérdezi, hogy mit is
csinálnak ők.
Kovács Péter alpolgármester úr
Továbbá el tudjuk mondani, azt, hogy ők milyen sokrétűek.
Fenyvesi Tibor a Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. képviselője
Amit a beszámolóban megfogalmaztam, az a saját egyéni véleményem. Tulajdonképpen nem
csak mi fizetjük a mezőőri járulékot, hanem sok gazda is. Viszont ők nem igazán tudják, hogy
a befizetett összeg után milyen szolgáltatást is kapnak. Ezért is említettem meg, hogy ott is
kellene keresni egy személyt, aki a gazdák érdekeit képviselné.
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke
Van egy civil szervezet, a Dunavecsei Gazdakör Egyesülete, a tagjai közül tudnának
választani olyan személyt, aki az érdekeiket képviselné.
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Fenyvesi Tibor a Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. képviselője
Egyetértek a felvetéssel, és remélhetőleg, akkor változik a megítélés is, hogy csak miattunk
van mezőőri szolgálat. Így ők is meglátnák a mezőőri szolgálat a hasznát.
Aranyi János Gábor képviselő úr
Egyetértek a javaslattal, de azért úgy gondolom, hogy aki akar tájékozódni a mai világban, az
igenis tud.
Vörös Sándor polgármester úr
Kérni szoktam a mezőőröket, hogy időnként menjenek el a gazdákhoz, hogy van-e valami
kérésük. Úgy gondolom, hogy el is szoktak menni.
Kovács Péter alpolgármester úr
Mivel gazdaköri tag vagyok, ezért fogom javasolni, hogy legyen egy összekötő személy, aki a
gazdák érdekeit fogja képviselni.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
Én is több ízben elmondtam a gazdáknak, hogy a mezőőrök tisztában vannak azzal, hogy mit
kell őrizni. Két részről is irányítva vannak. Ebben az évben nem hallottam, hogy gond lenne a
munkájukkal, tehát jól végezték azt.
Fenyvesi Tibor a Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. képviselője
Nem kell azzal foglalkozni, hogy mit mond a dunavecsei nép, mert az mondhat sok mindent.
Én tényleg úgy gondolom, hogy a mezőőrök ebben az évben oda is tették magukat.
Vörös Sándor polgármester úr
El kell mondanom, hogy a mezőőrök minden hétfőn nálam kezdenek, egy táblázatba
összeírják, hogy mi a várható feladatuk, ez legtöbbször kiegészül egyéb feladatokkal.
Tóth József a bizottság külső tagja
Kérdésem, hogy a GPS pontok fixek-e vagy lehet rajta változtatni?
Fenyvesi Tibor a Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. képviselője
Fixek, de lehet rajtuk változtatni.
Banyári István képviselő, a bizottság tagja
A pontok úgy vannak elhelyezve a területen, hogy le van fogva az egész terület. Az adatokból
látjuk a mezőőri szolgálat útvonalát, mivel azokon a pontokon van felszerelve, amit védeni,
őrizni kell.
Fenyvesi Tibor a Dunavecsei Mezőgazdasági Zrt. képviselője
Volt eset, amikor fel kellett szerelni olyan helyre is pontot, ahol üzemanyaglopás elő szokott
fordulni.
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke
Annyi kérésem volna a mezőőrökhöz, hogy a betakarítások végeztével nagyon figyeljenek
oda a falopásokra, védjük meg a meglévő fáinkat, ezért, ha fával megrakott járműveket látnak
állítsák meg és kérdezzék meg tőlük, hogy honnan szedték a fát.
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Elnök úr megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámoló elfogadásával és a
statisztikai adatok pótlásával?
A bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:
5/2012. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási Biz.határozat
A mezőőri szolgálat munkájának értékelése
Határozat
1./ A Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a mezőőri szolgálat munkájának
értékeléséről szóló beszámolót és azt a képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.
2./ A bizottság javasolja felkérni a mezőőröket, hogy az alábbi statisztikai adatokkal
egészítsék ki az értékelést:
- tettenérések száma
- feljelentések száma
- egyéb számszerűsíthető munkák (órában): (kultúrnövények őrzése, öntözőberendezések,
szivattyúházak, egyéb létesítmények ellenőrzése)
3./ Továbbá javasolja, hogy a Polgármester úr kérje fel a Dunavecsei Gazdakör Egyesületet,
hogy jelöljenek ki a gazdák egy kapcsolattartó személyt, aki képviseli a gazdálkodók érdekeit.
4./ Ezen határozatról értesül:
- Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke

Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a megjelenést a
bizottsági tagok munkáját, majd az ülést 16,55-kor bezárta, továbbiakban a bizottság tagjai
zárt ülésen folytatták munkájukat.

Kmft.

Vasaji László Arnold
képviselő
Városgazdálkodási Bizottság elnöke
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