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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: A Mezőgazdasági Bizottság 2009. augusztus 12-én, du: 13.00 órakor a  
                Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Zsigó Viktor  bizottság elnöke 
   Kollár László bizottság tagja 
   Rubos János  bizottság tagja 
   Koller Dániel bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Apró Ferenc települési képviselő 
      Földi István falugazdász 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt ismert. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata.  
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
  
Napirendi pont        Előterjesztő 
Tájékoztatás a mezei őrszolgálat létrehozatalának feltételeiről Basky András 
          polgármester 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
A témát érdemes átgondolni, ez volt az első gondolatom. A második gondolatom az 
volt, hogy az én 30 éves vezetői gyakorlatom és tapasztalom nem tartja érdemesnek 
kivitelezni ezt a tevékenységet. Ennek okát abban látom, hogy akkora területek 
vannak, illetve széteső területeken vannak a gazdák gyümölcsösei, (20-30 km-es 
körről beszélhetünk), hogy ezt egy embernek ellátni képtelenség. Korábbi időkben, 
amikor még megvoltak a szövetkezetek, szövetkezetenként 2-3 mezőőr volt 
alkalmazásban. 
Amikor megszűnt a mezőőri szolgálat, én még egyszer próbálkoztam visszaállítani a 
mezőőri szolgálatot, ami óriási pénzbefektetéssel és kevés hatékonysággal járt. Át 
kellene gondolni azt, hogy ezt a területet, ami van, hány személlyel lehetne ellátni és 
hány órában. Azt is át kellene gondolni, hogy mit akarunk megvédeni és mit várunk el.  
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Egy nádas és egy mező esetén mi az, amit meg akarunk védeni. Ebből a felsorolásból 
hiányzik a zöldségtermesztés és a fólia.  
Meg kellene nézni azt, hogy amit be akarunk vezetni, nem fog-e olyan színezetet 
kelteni a gazdák körében, mint korábban a „dunavecsei ügy”? Az idén akinek 
gyümölcse volt, mínuszba ment át a termés. 
Meg van határozva, hogy mennyit kell fizetni az őrzésért. Köztudott, hogy a mezőt ért 
eltulajdonítások a legkevésbé ismertek. Hiányzik ebből a felsorolásból az erdő is, ahol 
óriási az eltulajdonítás. 
Azt javaslom, hogy mielőtt ezt elkezdjük, tartani kellene közmeghallgatást a gazdák 
körében, hogy nekik mi a véleményük ezzel kapcsolatban, benne vannak-e egy ilyen 
mezőőri őrzésben, amiért nekik fizetniük kell, és ha igen, milyen elvárásaik vannak 
ezzel szemben. Sajnos véleményem szerint előreláthatólag az lenne a várható, hogy 
hiába lenne mezőőri szolgálat, az emberek abban az időpontban végeznék az 
eltulajdonításokat, amikor éppen nincs őrzési idő. Azt kell átgondolni, hogy nehogy 
belemenjünk egy olyan dologba, aminek nem lesz eredménye, viszont pénzkiadása 
tetemes összegű. Nekem az a véleménye, hogy szakmailag egy működésképtelen, 
értelmetlen dologba kívánunk pénz beletenni, ami objektíve nem tud működni. A jó 
szándékot nem vitatom, az elmúlt 30 éves gyakorlati tapasztalatom alapján viszont 
nem tartom ezt jónak, felesleges pénzkiadás. 
Az a javaslatom, hogy ebben a formában az önkormányzat ne foglalkozzon a 
megvalósítással, ha úgy gondolja, hogy ennek van értelme, közvélemény kutatással 
kezdje a gazdák részéről. 
Kollár László bizottsági tag 
Ebben a formában, s mezőgazdasági helyzetben ez nem megvalósítható, csak a gazdák 
összehívásával lehet dönteni, ha ők elfogadják, mert plusz pénz nincs mezőőri díjakra. 
Földi István falugazdász 
Nem hatalmaztak fel a gazdák, hogy a nevükben és a zsebükkel gazdálkodjak. Az 
ötletet előremutatónak tartom. Iszákon van tapasztalat, ahol felállítottak egy 
mezőrendészeti szolgálatot és van hivatásos vadőr. és a felébe kerül. Ha akarják a 
gazdálkodók, meg kell keresni a vadásztársaságot, le kell velük ülni, hogy velük 
közösen meg lehet-e valósítani. Maximum 4 fő a 16350 ha-os területet el tudná látni, 
de csak akkor, ha a gazdálkodók vállalják azokat a terheket, amik ehhez szükségesek, 
akkor tovább kell lépni ebben a dologban, mert lehet pozitív eredménye is. 
Kollár László bizottsági tag 
Ezek a számok akkor igazak, ha ezt mindenki befizeti, ha nem, akkor ez a rendszer 
borul. Így én támogatni nem tudom ezt a rendszert.  
Rubos János bizottsági tag 
A véleményem egyezik a bizottság elnökének véleményével. Négy embert 
felöltöztetni felesleges ezért. Négy ember 8 órában ezt nem tudja bejárni. Ezt így nem 
tudom támogatni. 
Koller Dániel bizottsági tag 
Egyetértek a bizottság elnökének véleményével. 
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Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Amennyiben nincs más vélemény, szavazásra teszem fel a kérdést.  
A bizottság a problémafelvetést támogatja, viszont nem tartja hatékonynak a 
megvalósítását a költség miatt, javasolja, hogy a polgármester Úr hívjon össze egy 
tanácskozást, amennyiben a gazdák elfogadják a feltételeket, akkor lehet tovább lépni. 
Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
10/2009. (VIII. 12.) Mg. hat. 
Tájékoztatás a mezei őrszolgálat 
létrehozatalának feltételeiről 

HATÁROZAT 
 
  A Mezőgazdasági Bizottság a problémafelvetést támogatja, viszont 
  nem tartja hatékonynak a megvalósítását a költség miatt. Javasolja,  
  hogy a Polgármester Úr hívjon össze egy tanácskozást, amennyiben 
  a gazdák elfogadják a feltételeket, akkor lehet tovább lépni.  

A bizottság ezt javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
  Határidő: 2009. augusztus 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 

      Zsigó Viktor s.k. 
          bizottság elnöke 

 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


