Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2011. (III. 09.) számú rendelete
A mezei őrszolgálat működtetéséről
Álmosd Község Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 8.6. §-ában foglalt
felhatalmazása alapján – figyelemmel a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX 22-26. §-ában foglalt törvényben foglaltakra - a
mezei őrszolgálat működtetéséről és fenntartásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
A rendelet megalkotásának célja, hogy Álmosd község közigazgatási területén
mezőgazdasági rendeltetésű termőföldek, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz
tartozó termények, és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági
építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét mezőőri szolgálat fenntartásával biztosítsa.
2. §.
(1) A rendeletben foglaltak hatálya Álmosd község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendeletben foglaltak kiterjednek mindazon természetes és jogi személyekre, akik a
település közigazgatási területének külterületi részén mezőgazdasági rendeltetésű
területet bármilyen jogcímen használnak, illetve annak tulajdonosai.
(3) A mezei őrszolgálat működtetésével kapcsolatos feladatot – az önkormányzattal kötött
feladat ellátási szerződés alapján – az önkormányzat többségi tulajdonában lévő
gazdasági társaság is elláthat.
3. §.
(1) A fenntartó – a tulajdonossal, erdőbirtokossal kötött megállapodás alapján, külön
megfizetett szolgáltatási díj ellenében – feladatai ellátása során az erdő minősítésű
területek védelmével kapcsolatos feladatokat is vállalhat.
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4. §.
Mezőőr az a büntetlen előéletű magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személy lehet, aki 18. életévét betöltötte, a lőfegyver
tartására vonatkozó engedély megszerzése feltételeinek megfelel, és a törvény 22. §-a
(1) bekezdésében előírt szakvizsgát letette.
A mezőőr feladatait a mezőőri szolgálatot létrehozó önkormányzat, illetve a
működtetés feladatait ellátó szervezet utasításai szerint végzi. A tevékenysége
szakmai felügyeletét a fenntartó, a mezőgazdasági szakigazgatási szerv, illetve a
rendőrség látja el.
A Mezőőrnek a tevékenysége folytatásához való jogosultságát a mezőgazdasági
szakigazgatási szerv által kiadott hatósági szolgálati igazolvánnyal kell rendelkeznie.
Tevékenysége megkezdése előtt szakvizsgát és esküt kell tennie.
A mezőőr feladatai ellátásához szükséges sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnek
rendszeresített könnygázszóró palackkal, valamint formaruhával történő ellátásáról a
fenntartó gondoskodik.
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(5) A lőfegyver tartásához fegyvertartási engedéllyel kell rendelkeznie. Amennyiben a
lőfegyvert szolgálati céllal adták ki, és a mezőőr foglalkoztatása megszűnt, úgy az
engedélyt a rendőrség vonja vissza.
5. §.
(1) A mezőőr jogosult és köteles:
a.) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmények elkövetése esetén a tetten
ért személyt azonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a
terület elhagyására felszólítani,
b.) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területéről
származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét, és a
járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni,
c.) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány
megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a rendőrségre bekísérni,
d.) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen megszerzett
terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni, azokat a
rendőrségnek átadni,
e.) a jogtalanul legeltetett, illetve felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni
(2) a mezőőr köteles a feladatának ellátása során tudomására jutott bűncselekményről,
valamint – ha a saját intézkedései feltételei nem állnak fenn – a tudomására jutott
szabálysértésről a rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet
haladéktalanul értesíteni, náluk eljárást kezdeményezni.
6.§.
(1) A mezőőr feladatai ellátásáról az erre rendszeresített szolgálati naplót köteles vezetni.
(2) A mezőőr feladatai ellátása során az intézkedésének ellenszegülővel szemben testi
kényszert, és ha ez nem vezet eredményre, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró
palackot alkalmazhat.
(3) A kényszerítő eszköz használatának okát, idejét és helyét, valamint annak személyt,
akivel szemben kényszerítő eszközt alkalmazták, a szolgálati naplóban köteles rögzíteni.
(4) A mezőőr a kényszerítő eszköz használatáról és a személyes szabadságot korlátozó
intézkedésekről a rendőrségnek és a fenntartónak haladéktalanul köteles írásbeli jelentést
készíteni.
(5) Akinek a mezőőr intézkedése, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása
jogát vagy jogos érdekét sérteti, a rendőrséghez panasszal fordulhat.
7. §.
(1) A mezőőrzési feladatok ellátásáért a 2. §. (2) bekezdésében foglaltaknak mezőőri
járulékot kell fizetnie.
(2) Mentes a mezőőri járulék megfizetése alól az egy hektár területet meg nem haladó
mezőgazdasági célra hasznosított ingatlan, az erdő kivételével.
(3) A mezőőri járulék mértéke a termőföld, vegyes minősítésű mezőgazdasági
rendeltetésű területek után 600 Ft/hektár/év.
(4) A külön megállapodás alapján, az erdő területére vállalt mezei őrzési feladatok
esetében a mezőőri járulék minden megkezdett hektár után 1000 Ft/hektár/év.
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8. §.
(1)A mezőőri járulék megállapítására, módosítására, megfizetésének módjára,
nyilvántartására, a változások bejelentésére,
nyilatkozattételre, az ellenőrzés
lefolytatására, a járulék befizetésére, a befizetés elmulasztása esetén annak
végrehajtására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
9. §.
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit azonban a 2011.
év vonatkozásában visszamenőleges hatállyal 2011. január 01-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2009.(VII.30.) és az ezt
módosító 13/2009(XII.19.) számú önkormányzati rendelet.
Álmosd, 2011. március 6.
Köteles István
Polgármester

Benő János
megbízott jegyző
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