Csány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
11/2011.(X.6.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról
Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében, a fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
tv. 19 § (1) bekezdésében, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 19. § (2)
bekezdésében, 112. § (2) bekezdés d/pontjában kapott felhatalmazás alapján – a
mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV.30.) FM rendeletben
foglaltak figyelembevételével – az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed Csány Község teljes közigazgatási területére, azon

belül különösen a termőföld területekre ide nem értve az erdőt, halastavat, a
védett természeti területet és értéket.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben rögzített területen található

termőföldingatlanok használóira, ill. tulajdonosaira (továbbiakban együtt:
földhasználó).

(3) A mezőőr e rendelet szerint ellátja Csány Községhez tartozó termőföldek

őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és
termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági
építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét.
2. §
Mezei őrszolgálat létesítése, működése

(1) Csány Község Önkormányzata 2011. november 15. napjától mezei

őrszolgálatot működtet.

(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 2 főben állapítja meg.
(3) A szolgálat szervezése szempontjából Csány község közigazgatási területe egy

körzetnek minősül, ahol az őrszolgálat tagjai a meghatározott szolgálati
beosztás szerint időszakosan együttesen, illetve váltott szolgálati rendben
látják el feladatukat.

(4) A mezei őrszolgálat tagjai közalkalmazottak, a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak.

(5) A mezei őrszolgálat tagjai vonatkozásában a munkáltatói jogokat Csány

község képviselő-testülete és átruházott hatáskörben polgármestere gyakorolja.

-

(6) A mezőőrök napi munkájának ellenőrzését, szervezését a polgármester végzi.

A jegyző ezen túlmenően segítséget nyújt a mezőőrök számára a
jogviszonyukkal és az ellátandó feladataikkal kapcsolatosan felmerülő eljárási
és anyagi jogi kérdések tisztázásában.
3. §

(1) A mezőőr feladatát eltérő munkaidőben, a munkáltató vezénylése alapján

végzi, szakmai felügyeletét a mezőgazdasági szakigazgatási szerv és az
illetékes rendőrkapitányság látja el.

(2) A mezőőr kinevezésére, szolgálati viszonyára vonatkozó feltételeket és

részletszabályokat a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. 20-22. § rendelkezései
tartalmazzák.
4. §

(1) A mezőőrök kötelező feladatait és eljárási jogosultságait a fegyveres

biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997.évi
CLIX. tv. 23. §-a szabályozza.

(2) A mezőőrök

által alkalmazható kényszerítő eszközök használatainak
szabályairól a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. 23-24. §-a rendelkezik.

(3) A mezőőr további feladatait a fenntartó, Csány község Önkormányzata

határozza meg.

(4) A mezei őrszolgálat feladata különösen:
a) kiemelten köteles a külterületi utak forgalmát felügyelni és azokon
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

megvalósuló mindenféle szállítást és személyforgalmat ellenőrizni,
jelenti az elemi csapásokat (villám, vihar, belvíz stb.) és egyéb rendkívüli
eseményeket (baleset, tűzvész stb.) és a lehetőségek szerint részt vesz az
elhárításban (lokalizálásban) a terület biztosításában,
jelenti az engedély nélküli fakivágásokat, tettenérés esetén megakadályozni a
cselekmény továbbfolytatását szükség esetén a rendőrség bevonásával,
engedély nélküli szennyvízleeresztés illetve szemétlerakás észlelésekor a
tetten ért elkövetővel szemben szabálysértési eljárást kezdeményez az
önkormányzat jegyzőjénél,
jelentést készít a külterületen, vízelvezető árkokban, dűlőutak mentén,
termőföldeken illegálisan elhelyezett hulladékról,
figyelemmel kíséri a vándorméhészek helyfoglalását és ellenőrzi a
nyilvántartásba vételi kötelezettségük teljesítését,
tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét az elhagyott, gondozatlan kül- és
belterületekről,
jelenti az utak, átereszek, hidak, árkok állapotának rendellenességét, illetve
jelentős elhasználódás esetén, azok rendeltetésszerű használatának veszélyét,
jelenti a belvízvédelmi védőművek rongálását, árkok betemetését, tettenérés
esetén megakadályozza az erre irányuló cselekményt.
5. §

-

A mezőőr által alkalmazható kényszerítőeszközök használata
(1) A mezőőr a feladatának ellátása során az intézkedéseinek ellenszegülő
személlyel szemben testi kényszert, és ha ez nem vezet eredményre, a
rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackot alkalmazhat.
(2) A kényszerítőeszközök használatának részletszabályait a fegyveres biztonsági
őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény tartalmazza.
6. §
A sörétes vadászlőfegyver használatának esetei
A mezőőr a sörétes vadász lőfegyvert:
kártevő riasztására,
veszett állat irtására,
vaktölténnyel vadriasztásra
használhatja.

(1)
a)
b)
c)

(2) A mezőőr jelentést ír a fenntartónak a sörétes vadász lőfegyver (1)

bekezdésben leírtak szerinti használatáról, a felhasznált lőszer mennyiségéről.
7. §
A mezőőri járulék összege, megfizetése, a megfizetés határideje

(1) Járulékköteles valamennyi, az 1.§-ban meghatározott termőföld, annak

hasznosításától függetlenül.

(2) Mezőőri járulékfizetési kötelezettség terheli azt a földhasználót, illetve ha az

ismeretlen, azt a földtulajdonost, aki a tárgyév január hó 1. napján a
földrészletre vonatkozó érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkezik,
illetve az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

(3) A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg,

amikor a használó személye, illetve a tulajdonjog megváltozik.

(4) A termőföld tulajdonjogának változását mind a régi, mind pedig az új

tulajdonos köteles bejelenteni a polgármesteri hivatalnak, legkésőbb a változás
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését követő 30 naptári napon belül.

(5) A változás bejelentésekor a polgármesteri hivatal csak ügyvéddel ellenjegyzett

szerződést, tulajdoni lapot, hagyatékátadó végzést, illetve a földhivatali
bejegyzésről szóló jogerős határozatot fogadja el hiteles dokumentumként.
Elhunyt személy, vagy megszűnt szervezet esetén a bejelentési kötelezettség
az örökösöket, illetve az utódszervezetet terheli.
8. §

(1) A mezőőri járulék alapja a használt termőföld területe, 1 tizedes jegyre

kerekítve. A mezőőri járulék alapját képező földrészlet meghatározásakor a
tulajdonos birtokában álló területek összevonásra kerülnek.

-

(2) A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett hektár után 700 Ft/HA/év,

minimum 1000 Ft/év.

(3) A kiszámított mezőőri járulék összegét a matematikai kerekítés szabályai

szerint 100 Ft-ra kerekítve kell megfizetni.

(4) A földhasználónak, ill. tulajdonosnak a használatba, ill. tulajdonba kerülést

követő hó 30. napjáig kell a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani nyilatkozatát
a használt föld nagyságáról, művelési ágáról az 1. számú melléklet szerinti
formában.

(5) A mezőőri járulék megfizetésére kötelezetteket a Polgármesteri Hivatal

határozat útján minden év március 31-ig értesíti a fizetési kötelezettségükről,
melynek a kötelezettek két részletben, tárgyév április 30. és október 31.
napjáig tesznek eleget.

(6) A mezőőri járulékot a tulajdonosokhoz eljuttatott átutalási postautalvány

(csekk) felhasználásával fizeti meg a kötelezett. Az átutalási postautalvány
mellé a polgármesteri hivatal minden esetben mellékeli a járulékfizetés
alapjául szolgáló területek részletes listáját is.

(7) A mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A

tartozás adók módjára történő behajtását az önkormányzat jegyzője végzi.
Átmeneti és záró rendelkezések
9. §

(1) 2011. évben a polgármesteri hivatal adategyeztetés céljából 2011. október 31-

ig minden termőfölddel rendelkező tulajdonosnak írásbeli tájékoztatót küld a
hivatal által nyilvántartott tulajdoni állapotról és az ez alapján kiszabásra
kerülő mezőőri járulék összegéről.

(2) Ha a tájékoztatóban feltüntetett tulajdoni állapot a tulajdonos szerint nem felel

meg a valóságnak, köteles arról a polgármesteri hivatalt a tájékoztató
kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíteni az 1. számú melléklet
szerinti nyomtatvány kitöltésével.

(3) Az értesítés akár személyesen, akár írásban történik, nem nélkülözheti a valós

tulajdoni helyzet hitelt érdemlő igazolását.
10. §

(1) Jelen

rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de járulékfizetési
kötelezettséget 2012. január 1. követően keletkeztet a földtulajdonosok
számára.

(2) A mezőőri szolgálat folyamatos biztosítása érdekében – ha a befizetett

mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi – az önkormányzat
átmenetileg a költségvetéséből, az általános tartalék terhére megelőlegezi az
indokoltan felmerült kiadások fedezetét.

(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt módon

a jegyző gondoskodik.

-

Csány, 2011. október 5.
Medve István
polgármester

dr. Szentiványi-Csomós Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetésre került 2011. október 6. napján.
dr. Szentiványi-Csomós Szilvia
jegyző

-

1. melléklet

Nyilatkozat
I. rész
Nyilatkozatot tevő személy adatai
Név:
Szül.hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Adóazonosító jel:
Adószám:
Nyugdíjas törzsszám:
Munkahely megnevezése, címe:
II. rész
a) Alulírott kijelentem, hogy használatomban, tulajdonomban termőföld:
van – nincs ( a megfelelő rész aláhúzandó)
b) A tulajdonomban lévő termőföld:
- fekvése (település megnevezése):
- helyrajzi száma:
- területe (ha, m2):
- művelési ága:
c) A használatomban lévő föld:
- fekvése (település megnevezése):
- helyrajzi száma:
- területe (ha, m2):
- művelési ága:
III. rész
A tulajdonomat képező földterületet teljes egészében én használom:
igen – nem
A tulajdonomat képező földterületből:
…................................ha(m2) …............................................bérlő
(név) …...................................................................................
(lakcím) …..............................................................................
…................................ha(m2) …............................................bérlő
(név) …...................................................................................
(lakcím) …..............................................................................
használ.

-

IV. rész
Az általam használt földterületet az alábbi személy-(ektől) bérlem:
Név: ….......................................................................................................
Lakcím: …...................................................... (ha, m2) ...........................
Név: ….......................................................................................................
Lakcím: …...................................................... (ha, m2) ...........................
V. rész
Tudomásul veszem, hogy Csány Község Képviselő-testületének 11/2011.(X.6.)
önkormányzati rendelete alapján mezőőri járulék megfizetésére vagyok köteles,
melynek mértékét hivatkozott rendelet határozza meg.
Csány, 20 …év … hó …nap
____________________________
nyilatkozattevő

-

