
3. számú napirendi pont 

Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A falugazdász hálózat 2007. január 1.-től a Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal, Falugazdász Osztályához tartozott. A Kormányhivatalok megalakulásával ez 

megváltozott. 

2011. év január 1. napi hatállyal a falugazdászoknál a munkáltatói jogkör gyakorlója a Békés 

Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóság. szakigazgatási szerv vezetője. Közvetlen munkahelyi vezető 

pedig a Mezőkovácsházai Külterületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 

kerületi fő állatorvosa.  

A szakmai irányítást továbbra is a fő falugazdász végzi. 

Mezőkovácsházi Külterülethez 18 település tartozik, a falugazdászok kormánytisztviselőként 

látják el feladatukat. Medgyesegyháza város mellett, Almáskamarás és Nagykamarás 

településeken is én tartok ügyfélfogadást 2005. január 1.-től.  

Az elmúlt időszakban az ügyfélfogadási renddel kapcsolatban nem volt változás. Minden 

héten két alkalommal vagyok Medgyesegyházán, szerdán és csütörtökön a Dózsa u. 26 szám 

alatti falugazdász irodában. 

A konkrét falugazdászi feladatokat a Kormány 327/2010. (XII.27.) Kormányrendeletének 

alábbi paragrafusa határozza meg számunkra:  

26.§  A kerület hivatal a falugazdász-hálózat útján:  

a) folyamatos tájékoztatás ad a gazdálkodók részére a mezőgazdaságot érintő kormányzati 

döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről, 

b) ellátja egyes, mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó, nemzetközi hatáskörben 

nyújtott agrártámogatások igazolását, elszámolását és ellenőrzését, 

c) folyamatosan gyűjti és elemzi a területi tapasztalatokat, 

d) közreműködik az agrárpiac szabályozásával összefüggő feladatok végzésében, a termelői 

szerveződések megalakításában, segíti azok működését, 

e) ellátja a mezőgazdasági őstermelők nyilvántartásba vételét, melynek keretében kiadja és 

nyilvántartja a mezőgazdasági őstermelői igazolványokat, 

f) folyamatosan figyelemmel kíséri a mezőgazdasági termelők által igénybe vett, nemzetközi 

hatáskörben nyújtott agrártámogatások felhasználását, 

g) részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok ellátásában, 



h) információk adásával, a szükséges nyomtatványok biztosításával segíti az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény mezőgazdasági idénymunkára, valamint 

növénytermesztési idénymunkára vonatkozó rendelkezéseinek mezőgazdasági termelőnek 

minősülő munkáltatók által történő gyakorlati alkalmazását, 

i) ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel, valamint az ezekhez kapcsolódó 

nyilvántartások vezetésével összefüggő feladatokat, 

j) ellátja az elemi károk felmérésével kapcsolatos területi feladatokat, 

k) közreműködik a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj-jövedékiadó visszatérítésével 

kapcsolatos eljárásban, 

l) közreműködik a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni 

ellenőrzési és elszámolási munkáiban, 

m) a tagállami állampolgárok termőföld tulajdonszerzésével kapcsolatosan 

környezettanulmányt készít, amelynek alapján igazolást ad ki a a tagállami állampolgárok 

mezőgazdasági tevékenységének folytatásáról.  

Előbbieken kívül az Európai Uniós tagságunk óta mindig az egyik legnagyobb munka az adott 

évi egységes területalapú és kiegészítő nemzeti támogatással kapcsolatos feladatok. 

A 2011. évi egységes területalapú támogatásról az alábbi rendeletek rendelkeznek:  

-25/2011. (IV.7.) V.M. rendelet 

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás 

(SAPS) valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top-up) 2011. évi 

igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről. ( Megjelent: 2011. 09. 07. Magyar Közlöny 

37. szám) 

-65/2011. (IV.7.) M.V. H. Közlemény a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról. 

Az egységes területalapú kérelmet az utóbbi években már csak elektronikus úton lehet 

igényelni. A falugazdász a fogadóóráin fogadja a gazdálkodókat és segítséget nyújt a 

támogatási kérelem elektronikus kitöltésében, biztosítja a szükséges technikai feltételeket. 

Mindezeken kívül el kell látnom mindazokat a feladatokat, amit a munkáltatóm a saját 

hatáskörében elrendel.  

Köszönöm Medgyesegyháza Város Polgármesterének, Önkormányzatának, a Polgármesteri 

Hivatal dolgozóinak a munkámhoz nyújtott segítséget. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, tájékoztatóm megvitatását, és elfogadását. 

 

Medgyesegyháza, 2011.05. 25. 

                                                                                     Ádám Tamás sk. 

                                                                                      falugazdász 


