
Csány község onkormán}zat
Kép\'isclő-testiilete

tl/201l. (x. ó.) önkormáüyzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

Csán} Község Önkonnán!'Zatának Képvisclő Tcsliilete a IVíag!'ar Köztársaság ̂ lkotmánr'áról

szóto tq+q. ivi XX. Törvény' 44/A is (2) bekezdésében. a hcl'Yi önkornán)'zabkól szóló

iq.só' e'i ]-xv' Tv. 16' $' (]) bckezdésében' a l.eg'r'r'eres bizlonsági ijl.ségről. a

rc rmészet l 'édc ln iésmezc i i j íszo lgá ia t r ó l szó l ó1997.év iCL lx . tv ' ]9 '$ . ( l )bckezdésében.
io.]er'ta u to'igo'gutási hatósági Üárás és szolgáltatás áItalá]os szabáhaüól 'szóló 

2004' él'i

.xi ' .. ' ' ru ti, 'ati iattan: rei.) iq'$. t2) bcLezdeseben. l l2' i '(2) belezdes d) pontiában

i"p"n i"ri '.,a."'a. 
"lapján 

ameziitlrcik.: ]]eg)oröL szolga]ati r iszonr,ero|'szólri 29ll998'

(lú'30.) FM rcndelctben |oglaltak Íig1'elember éteLel eL ez a]ábbi rendcIetct uLxotla:

1. ti

A rend€let hatál}a

(]) A rende]ct hatálr.a kilerjed csán)'Község teljes közigazgaiási terii]ctére. a7on beliil
. ,it,t.ulo,"n 

a tennótöld. területekre idc nenr énve az erdót. halasta\at. a \éd.tt

tennészeti tcriiletct és éÍléket.

(2) -'\ rendelct hatál}a kiterjed aZ (L) bele7dc\bcn -rög7i|et! ' lerü|.1e|) 
találha|ó

telmőiö ldingatlanok haszrrálóira. r11 tul;ridorl ' 'sairc (to\ábbiokban cg}Litt:

1.öldhasznáió).

(3) A mezőór e rcndelet sze|int ellátja Csán}' KöZséghez tanozó temlőÍijldek őrzésót.
'-,i"lunlint 

a tcrmőÍi'ldön lérő' illetvc ahhoz tal1ozó temén!'ck és tcrmékek'

|elszerelések. eszkö7ök. haszonállatok. továbbá mezőgazdasági épilmen}ck.

1t!ldnrérési jelck vagyonvédelmét'

2.S

M€zei iirszolgálat létesítésc, múködésc

(l) Csan'v Község Ónkorrr-rán1zata 20l1. november 15. napjától mczei örszolgáiatot

Inűködtet.

(2) A mezei őIszolgá1at ellátásához az órszolgálat létszámát 2 főben állapitja meg.

íJ) A szolqá|at szcrr.ezesc szempon!ából Csán''. község közigazgatásj leriilete cg}
*, 

k;.;;i";i ninósül" alro] az őiszolgálut tasiai u nreÉhatározofi s7olgcl'oii bcosztás

,'.'i"i--ro-^r"*" 
"g'vüttesen. 

illetie raltott szo]galrti ren..lbcn laIiák cl 1éladalukat'



(4)

(0)

A me7ei ijÍszolgálat tagiai közalkalma7ottak. a közalkalma7ottak jogállásáról szólti
1992. él'i XXX1II. l.ör\'ón,v hatálya alá tartoznak'

Á nrezei cirszolgálat tagiai vonatkozásában a nunkáltatói jogokat csán} köZseg
képviseló-tcstülctc és átruhá7ott haláskörben polgámresrere g"lakorolja'

^ mezőőrök napi munkáiának ellenőüését. szen'ezését a polgámlcster \'égzi. A
jeg)'ző ezeD túlmcnően segítséget nyújt a mezőőrök számára a jogviszonyr'rkka] és az
ellátandó fcladataikkal kapcsola|osan felmerülő eljárási és an1.agi iogi kérdések
tis7lá7ásábirn'

3.S

(1)A mezőőr léladatát e1térő nrunl.aidőbcn. a n]unláltató r'ezén'r'lése alapjen tcgzi.
szakmai fe]üg)'eletót a mezógazdasági szirkiga7gatási szerr és az illelékes
rendőrkapitányság látia el'

(2) A mezőör kinevezésére. szolgálati \'iszon)iía \'onatkozó l.eltéte]eket és
részlctszabá])'okat a |egy\eÍes biztonsági örségről. a tem1észet\'éde]mi é5 mczcj
órs7olgálatról szóló 1997. é\'i CLIX. tv. 20-22. { lendelkezései taftalmazzák'

1.S

(l)A mezőiirök kölelező feladatait és cljárási jogos tságait a feg)\'eres biztons/igi
őrségről. a temészetvédelmi és mczci őrszo]gálatló l s7óló l997' é\' i C]LIX' t\ ' 2j 's-a
szabá1yozza.

(2) A mezóőrök által a]ka]mazható kén}'szelítő eszkiizök hasz1álatainak szabál'l'airól a
|eg'welcs biáonsági ijrségró]. a temészet\édclmi és mezei óIszolgálatról szóló 1997.
e \  i (  L lX .  l ! .  l  r -21 .  \ - . r  r ende l l e z i k .

(3) A mc7őór to\ábbi |eladatait a ferrntartó' Csán1 község onkormán-vzata határo7za nleg.

(]) ^ mezei őrszolgá1at 1.ladata különösen:

a) kiemelten kötclcs a külterületi u1ak tbrgalmát f.elügyelni és a7okon n]egvalósuli)
minderlféle szállításl és szenélyfolgalmat ellenőrizni'

b) jclenti az eleni csapásokat (villám, vihar, be]viz stb.) és egr-éb rendkí\'ü]i esemén)'ckct
(balese|. tűz\'és7 stb') és a lehetőségek szerint részt vcs7 az elháritásban
(lokalizálásban) a terület biZtosí1ásában.

c) je1cnti aZ engedél"v nélküli |aliir'ágásokat' tettcnérés ese|é11 mcgakadá]}.o7ni a
cselekmén) toYábbfol}.tatását szükség esetál a Rcndőrség bel'onásáral.

d) engedély nélküli szcnny\'izleereszlés illet\.c szemétlerakás észlelésekor a teilen én
elköYetó\el szenben szabá]}.sértési e\árást kezdemén1ez az önkonnán!'zat
jeg1zőjénél.

e) iclentést készít a külterü]etcn, \'izelvezet[i arkokban. dű]őutak lncntén. termófijldeken
illegá1isan elhc]!'ezett hulladékró].

1) Íig1'clcmmel kíséri a vandoméhÓszek hel1'foglalását és ellenőrzi a n}'ih.ántlrrtásba
vótcli ktjteleZettségük telicsítését.



n)

r )

tájékoz|atia az önkomlán}'zat jeg,".zőjét az elhagyott. gondozatlan kül- és

bclterülctekjől.
jelenti az utak. átereszek' hidak. arkok állapotának rendellenességét. iilet\e jelcntós

elhaszrrálóclás esetérr' azok rendc]tetéssze|ii használatának veszél'".ét'

jeicnri a beiviz.'é.1e1rrri l'édóműr'ek rongálását. á|kok betemctését. 1ettcnérés e\etéll

mcgakadál1ozza az etre irán!'uló cselckmén)t.

(2) ]uezőijri .járulékfizelési kötelezettség lcrheli azt J löldhrvnalóÍ. ille|\'e ha a7
. , isrneretler1 

azt a f i j ldtula.jdonost' al ia r.ug}.rjonuar hi '  1. n.1piun J idldrészletre

voÍatkozó én.én'ves hasionbérleti szer7ódéssel rende]kezik. iLlet\'c az l11gatlan-

n'!'ilvántartásban ILLlajdonosként s7erepe]'

(3) A ján ékl.lzetési kötclezettség annak aZ évnek az u|olsó napián szűnik meg. a1nlkor a

használó személ've. illetve a tulaidonjog megváhozik'

( l  )

(r)

A mezőőr által alkalmazható kényszerítóeszközök használata

s.s

A mezóór a t.eladatának eilátása során az intézkedéscinek ellenszegülő személl}el

szembcn testi kényszcrt. és l]a eZ nem \ezet eredméntrc. a Íe11dijrségnél |cndszeresíiett

köl]nygaz sZóri) palackot alkalmazbat.

A kén'vszerítóeszközök használatanak részletszabál'vait a f.eg!'\'eres '-bizlonsJgi
örségrői. a tennós7et\'édclmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997' évi CLIX' törvén}'

tartalmazza.

6 .$

A sörétes vadászlőfes'ver használatának es€tei

(1) A mezóőr a sörétes vadász lőfeg}'veÍ:
a) kfutcvő riasztására.
b) veszelt állat irtására.
c) \'aktölténn-Yelvadriasztásra

has7nálhatia'

(2) A mezőórjelentést iI a fénntaÍónak a sörétes \'adász liil.eg'!'\'er (1) bekezdésber1 lciÍak

szerinti haiználatalól' a l.elhasznált lőszcr nrenn}'isógéről'

A mezőőri jírülék összege, megfrzetése, a megÍizetés határidcje

(1)Ján ékkijtcles valamenn'vi. az
hasznosításától fiiggetlcnü1.

7.S

1.\- ban meghatározott temlőlöld. annak



(4) A termijiijid tulajdonjogának \'áItozását mind a régi. mind pcdig az új tu]ajdonos
köteles beielenteni a po]gánnesteli hivatalnak, legkésőbb a \á]tozás ingat]an-
n)ilvántartásban ti'rténo átvezetését kö\'ető ]0 naptári napon be]ü].

(5)A r'áltozás bejelentésckor a polgármesteri hi!atal csak üg,wéddel cl lenjeg]zcn
szerződést. tulajdorri lapot. hag]'atékátadó \'ég7ést' i]]et\'e a Íiildhir'atali bejcg1'zésről
szóló jogerős határozatot tbgadja el hiteles dokumentumként' E]hun'l'l szemc|\ . \ ag)
nlcgszünt szen'ezet csctón a bciclentési ktjteleze|tség aZ örökösökct' i11et\'c a7
utódszer\'ezetet lelhel j'

8.S

(1) A mezőó járulék alapja a használt temőÍi'ld területe, ] tizedesjeg}re kelekitYc. A
mczóőrijáru1ék alapját kópczó 1iildrószlct megharározásakor a 1ulajdonos birtokában
álló tertiletek tjssze\1)násra kcrülnck,

(2)A mezóőri járuléL mértéke nrinden megkezdett hektár után 700 Ft/ H'\/ é\. de
miÍimum 1000 Ft/ é\ '

(3) ̂  kiszámított nezóőri járrrlék összegét a matematikai kerekítés szabál}'ai szc nt l00
|t-ra kerekítvc kcl] mcgfizetni.

(4) ̂  1ijldhasználónak. ill. tulajdonosnak a használatba. ill' tu]aidonba kerülést kö\'ctó hó
30. napjáig kell a Polgrírmesteri Hir'atalhoz bcn!ílitani n)'ilatkozatát a lrasznált löld
nag'vságá{ól. núve1ési ágáró1 az 1' szán1ú mcI]éklet szerinti lörmában.

(5) A mezóőrijárulók mcgfiZetésére kötelczctteket a Polgánnesleri Hivatal hatá()Zat útián
minden ér'március 31.-ig éItesiti a Íizetósj k.jte]ezellségükről. mel}.nek a köte]ezettek
két részletbcn. tárg!'év április 30' és október j l' napjáig lesznek eleget.

(6) A nezi1iíri járu]ékot a tulaidonosokhoz eljuttatott átutalási pos1autal\'án}' (csckk)
lélhasználásá\'al 1.izeti meg a kötelezett. AZ átutalási posButah'án} mellé a
polgámesteli hir'atal minden esctbcn mellékeli a járu]ékl.lzetés alapiául szolgáló
terülctck részletes l istáiát is'

(7) A mezóóri járulók adók módjára bchailandó köZtartozásnak nrinősü]. A Brtozás adók
módiára tijl1énii behajtását az iinkonnán) Zat ieg}.7őie \'égzi'

Átmeneti és záró rendelkezések

e.s

(l)201l. é\'ben a polgán,nesteri hivatal adateg)eztetés céliából 20ll. októbcr ]1-ig
minden termó1.ölddel rendelkező tl aidonosnak irásbeli lájékoztatót ktild a lii\'ata] álul
nyihántartott tulajdorri állapotról ós aZ ez alapján kiszabásra kerüló rnezóori iárulók
összegá.ól.

4



(2) lla a tájékoztakiban feltüntetett tu]aidoni á1lapot a tLllajdonos s7crint ncm fclel meg a
valóságnak. köte]es arról a polgármesteri hivata1t a tájékoztató kézhezvéte1étől
szánílott 30 napon belül értcsítcni az 1. számú mellÓklet sze nll nvo111lal\.an\'
kitöItésér'cl '

(3) AZ értesítés akár szcmél}'esen. akár írásban töfiénik. nem nélkülözhcti a \'alós
tula.jdoni hel'".zet hitclt érdem]ó iga7olását'

10. s

(]) Jelen rendelet a kihird€tés napjárr lép hatá]r.ba' de járulékllzetési kőtelezettsóget
20 1 2. j anuár 1 . kö\ ctóen keletkeztet a lijldtulai dono sok s7ánlára.

(2) A mezőőri szolgálat lb]yamatos biztosítása érdekébcn - ha a befiZetett mezóijri.i.irulék
a szükséges kiadásokat nem fedczi - az önkomán}'zat átmelreti1eg a kö1tség\etéséból.
az általános tartalék telhére megelőIcgezi az indokoltan fclmerült kiadások fedezetét.

. (]) ^ rendelct kihildetéséről a Szerlezeti és Vűködési Szabá]vzatban lcií módon a
jegyzó gondoskodik'

csán}' 20l l.október 5.

flra* lsL_l_
Nledyc Istvá
polgármester

4
. : i .t\ ' ,/ :t,

dr. szeÍííványi-Csomós Szihia
jcs'ző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésre került 2011'október 6' napián-

'  1  . .
,  .^ . '  ' ' .^ : 'or. s/rnln an\'t-( \omor sztlr t ir

jeg}'zó


