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19. sz. előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-ai soron következő nyilvános ülésére
a Marcali Városi Rendészet mezőőri állományával kapcsolatos módosított támogatás
igényléséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodája önálló egységeként működő
Marcali Városi Rendészet állományában az elmúlt időszakban számos személyi jellegű
változás történt, az SZMSZ-ben engedélyezett létszámhoz képest csökkent a betöltött
álláshelyek száma.
A rendészeti állomány részét képezi a mezőőri szolgálat, melynek feladata a települési
önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése, melynek nagysága 10500
hektár. A mezőőri szolgálat szakmai felügyeletét a járási hivatal és a rendőrség látja el, a
megalakítási, fenntartási és működési költségek felét, de legfeljebb a külön jogszabályban
meghatározott összeget a központi költségvetés biztosítja hozzájárulásként az agrárpolitikáért
felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetéből a járási hivatal közreműködésével.
A városi rendészet mezőőri állományának SZMSZ-ben engedélyezett létszáma 4 fő, azonban
a teljes létszámot eddig nem sikerült betölteni. Ebben a munkakörben a leigényelhető
támogatást kizárólag 3 személy után tudtuk igénybe venni.
A Városi Rendészet zavartalan működése szempontjából elengedhetetlen a létszám feltöltése,
mellyel kapcsolatban meghozott intézkedések nyomán a mezőőri létszámkeret előreláthatóan
2019. novemberében feltöltésre kerül, így a negyedik mezőőr után is igényelhetünk
támogatást.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a városrendészeti munka zavartalan biztosítása
érdekében hagyja jóvá a mezőőri létszámkeret feltöltését, illetve az azzal egyidejűleg
igényelhető többlettámogatás iránti kérelem benyújtását.
HATÁROZATI JAVASLAT
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali Városi
Rendészet mezőőri szolgálata engedélyezett létszámkeretének feltöltésével kapcsolatos
előterjesztést, az SZMSZ-ben engedélyezett létszámkeret /4 fő/ feltöltéséhez hozzájárul.

A jelenleg 3 főre leigényelt fenntartási és működési költségek igénybevétele mellett támogatja
az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50 %-a, maximum ötszázezer
forint értékben történő igénylését, valamint a későbbiekben teljes létszámú őrszolgálat
fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek - személyi és dologi kiadások - 50%ának, legfeljebb kilencvenezer forint/fő/hó összegű igénylését, melyet az ellátási terület
/10500 hektár/ nagysága egyértelműen indokol.
A Képviselő-testület felkéri a Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőt, hogy a Városi
Rendészet mezőőri szolgálata létszámfeltöltése okán igényelhető többlettámogatás iránti
kérelmet a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala felé nyújtsa be.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző
Határidő: 2019. november 15.

Marcali, 2019. szeptember 24.
Bödőné dr. Molnár Irén s.k.
címzetes főjegyző

