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1. ti
A rend€ l et hatál}a
a7onbeliil
(])
A rende]cthatálr.akilerjed csán)'Község teljesközigazgaiási terii]ctére.
. ,it,t.ulo,"n
a \éd.tt
halasta\at.
a tennótöld. területekreidc nenr énve az erdót.
tcriiletctéséÍléket.
tennészeti
találha|ó
(2) -'\ rendelcthatál}a kiterjed aZ (L) bele7dc\bcn-rög7i|et!'lerü|.1e|)
cg}Litt:
telmőiöldingatlanokhaszrrálóira. r11 tul;ridorl''sairc(to\ábbiokban
1.öldhasznáió).
őrzésót.
(3)
A mezőór e rcndeletsze|intellátja Csán}' KöZségheztanozó temlőÍijldek
'-,i"lunlint
a tcrmőÍi'ldön lérő' illetvc ahhoz tal1ozó temén!'ck és tcrmékek'
épilmen}ck.
|elszerelések.eszkö7ök. haszonállatok. továbbá mezőgazdasági
jelck vagyonvédelmét'
1t!ldnrérési

2.S
múködésc
M€ z ei iirszolgálat létesítésc,
örszolgáiatot
(l) Csan'v Község Ónkorrr-rán1zata20l1. november 15. napjától mczei
Inűködtet.
meg.
(2) A mezei őIszolgá1atellátásához az órszolgálat létszámát2 főben állapitja
leriilete cg}
íJ) A szolqá|at szcrr.ezesc szempon!ából Csán''. község közigazgatásj
*,
s7olgcl'oii bcosztás
k;.;;i";i ninósül" alro] az őiszolgálut tasiai u nreÉhatározofi
illetie raltott szo]galrti ren..lbcnlaIiák cl 1éladalukat'
,'.'i"i--ro-^r"*"
"g'vüttesen.

(4) A me7eiijÍszolgálat
tagiai közalkalma7ottak.a közalkalma7ottakjogállásáról szólti

1992.él'iXXX1II. l.ör\'ón,vhatályaalá tartoznak'

Á nrezei cirszolgálattagiai vonatkozásábana nunkáltatói jogokat csán} köZseg
g"lakorolja'
haláskörbenpolgámresrere
képviseló-tcstülctc
ésátruhá7ott
(0)

a polgámlcster\'égzi.A
^ mezőőrök napi munkáiánakellenőüését.szen'ezését
ésaz
jeg)'ző ezeDtúlmcnőensegítséget
nyújta mezőőrök számáraa jogviszonyr'rkka]
ellátandó fcladataikkalkapcsola|osanfelmerülő eljárási és an1.agiiogi kérdések
tis7lá7ásábirn'

3.S
alapjen tcgzi.
(1)A mezőőr léladatáte1térőnrunl.aidőbcn.a n]unláltató r'ezén'r'lése
szakmai fe]üg)'eletóta mezógazdasági szirkiga7gatásiszerr és az illelékes
látiael'
rendőrkapitányság
(2) A mezőör kinevezésére.szolgálati \'iszon)iía \'onatkozó l.eltéte]eketés
é5 mczcj
a |egy\eÍesbiztonsági örségről. a tem1észet\'éde]mi
részlctszabá])'okat
taftalmazzák'
órs7olgálatrólszóló 1997.é\'iCLIX. tv. 20-22.{ lendelkezései

1.S
(l)A mezőiirök kölelező feladatait és cljárási jogos tságait a feg)\'eres biztons/igi
ésmczci őrszo]gálatlóls7óló l997' é\'iC]LIX' t\' 2j's-a
őrségről.a temészetvédelmi
szabá1yozza.
(2) A mezóőrök által a]ka]mazhatókén}'szelítőeszkiizök hasz1álatainak szabál'l'airól a
|eg'welcs biáonsági ijrségró].a temészet\édclmiésmezei óIszolgálatról szóló 1997.
e \ i ( L l X . l ! . l r - 2 1 .\ - . rr e n d e l l e z i k .
(3) A mc7őór to\ábbi |eladataita ferrntartó'Csán1 község onkormán-vzatahatáro7zanleg.
(]) ^ mezei őrszolgá1at1.ladatakülönösen:
a) kiemelten kötclcs a külterületi u1ak tbrgalmát f.elügyelni és a7okon n]egvalósuli)
minderlféleszállításlésszenélyfolgalmatellenőrizni'
b) jclenti az eleni csapásokat(villám, vihar, be]viz stb.)ésegr-ébrendkí\'ü]iesemén)'ckct
(balese|. tűz\'és7 stb') és a lehetőségek szerint részt vcs7 az elháritásban
(lokalizálásban)a terület biZtosí1ásában.
c) je1cnti aZ engedél"vnélküli |aliir'ágásokat' tettcnérésese|é11mcgakadá]}.o7ni a
szükségesetál a Rcndőrségbel'onásáral.
cselekmén)toYábbfol}.tatását
d) engedélynélküli szcnny\'izleereszlésillet\.c szemétlerakásészlelésekora teilen én
elköYetó\el szenben szabá]}.sértésie\árást kezdemén1ez az önkonnán!'zat
jeg1zőjénél.
e) iclentéstkészíta külterü]etcn,\'izelvezet[iarkokban.dű]őutak lncntén.termófijldeken
illegá1isanelhc]!'ezetthulladékró].
1) Íig1'clcmmelkíséria vandoméhÓszek hel1'foglalásátés ellenőrzi a n}'ih.ántlrrtásba
telicsítését.
vótcli ktjteleZettségük

kül- és
tájékoz|atia az önkomlán}'zat jeg,".zőjét az elhagyott. gondozatlan
bclterülctekjől.
iilet\e jelcntós
n ) jelenti az utak. átereszek' hidak. arkok állapotának rendellenességét.
használatánakveszél'".ét'
azok rendc]tetéssze|ii
elhaszrrálóclásesetérr'
e\etéll
1ettcnérés
l'édóműr'ekrongálását. á|kok betemctését.
r ) jeicnri a beiviz.'é.1e1rrri
mcgakadál1ozzaaz etre irán!'uló cselckmén)t.

A mezőőr által alkalmazhatókényszerítóeszközökhasználata

s.s
ellenszegülőszeméll}el
eilátása során az intézkedéscinek
( l ) A mezóór a t.eladatának

|cndszeresíiett
a Íe11dijrségnél
ésl]aeZnem\ezeteredméntrc.
szembcntestikényszcrt.
köl]nygazsZóri)palackotalkalmazbat.

(r)A

a f.eg!'\'eres
kén'vszerítóeszközökhasználatanakrészletszabál'vait
'-bizlonsJgi
1997' éviCLIX' törvén}'
szóló
ésmezei őrszolgálatról
örségrői.a tennós7et\'édclmi
tartalmazza.
6.$
A sörétesvadászlőfes'ver használatánakes€ t ei

(1) A mezóőra sörétesvadászlőfeg}'veÍ:
a) kfutcvőriasztására.
b) veszeltállat irtására.
c) \'aktölténn-Yelvadriasztásra
has7nálhatia'
lciÍak
(1) bekezdésber1
a sörétes\'adászliil.eg'!'\'er
iI a fénntaÍónak
(2) A mezőórjelentést
lőszcrnrenn}'isógéről'
szerintihaiználatalól'a l.elhasznált
határidcje
A mezőőri jírülék összege, megfrzetése,a megÍizetés

7.S
(1)Ján ékkijtcles valamenn'vi. az
hasznosításátólfiiggetlcnü1.

1.\-

ban

meghatározott temlőlöld.

annak

ille|\'e ha a7
(2)
]uezőijri .járulékfizelésikötelezettség lcrheli azt J löldhrvnalóÍ.
. ,isrneretler1
idldrészletre
J
n.1piun
hi'
1.
alia r.ug}.rjonuar
azt a fijldtula.jdonost'
az l11gatlanvoÍatkozó én.én'veshasionbérleti szer7ódéssel rende]kezik. iLlet\'c
s7erepe]'
ILLlajdonosként
n'!'ilvántartásban
a
kötclezettségannak aZ évnekaz u|olsó napián szűnik meg. a1nlkor
(3) A ján ékl.lzetési
használó személ've.illetve a tulaidonjogmegváhozik'

(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]ankö\'ető ]0 naptári napon be]ü].
n)ilvántartásbanti'rténoátvezetését
(5)A r'áltozás bejelentésckor
a polgármesterihi!atal csak üg,wéddelcllenjeg]zcn
i]]et\'ea Íiildhir'atalibejcg1'zésről
szerződést.tulajdorrilapot. hag]'atékátadó\'ég7ést'
jogerős
szóló
határozatottbgadja el hiteles dokumentumként'E]hun'l'l szemc|\. \ ag)
i11et\'ca7
nlcgszünt szen'ezet csctón a bciclentési ktjteleze|tségaZ örökösökct'
utódszer\'ezetetlelhelj'

8.S
(1) A mezőó járulékalapjaa használttemőÍi'ldterülete,] tizedesjeg}rekelekitYc.A
mczóőrijáru1ék
a 1ulajdonos
birtokában
alapjátkópczó 1iildrószlctmegharározásakor
álló tertiletektjssze\1)násra
kcrülnck,
(2)A mezóőri járuléL mértéke
nrindenmegkezdetthektár után 700 Ft/ H'\/ é\. de
miÍimum1000Ft/é\'
(3) ^ kiszámítottnezóőri járrrlékösszegéta matematikaikerekítés
szabál}'aiszc nt l00
|t-ra kerekítvckcl] mcgfizetni.
(4) ^ 1ijldhasználónak.
ill' tu]aidonba
kerüléstkö\'ctó hó
ill. tulajdonosnak
a használatba.
30. napjáigkell a Polgrírmesteri
Hir'atalhozbcn!ílitanin)'ilatkozatáta lrasználtlöld
szerintilörmában.
nag'vságá{ól.
núve1ési
ágáró1az 1' szán1ú
mcI]éklet
(5) A mezóőrijárulók mcgfiZetésére
kötelczctteketa PolgánnesleriHivatalhatá()Zatútián
mel}.neka köte]ezettek
mindenér'március31.-igéItesitia Íizetósjk.jte]ezellségükről.
j
kétrészletbcn.
tárg!'év
április 30' ésoktóber l' napjáiglesznekeleget.
(csckk)
(6) A nezi1iírijáru]ékota tulaidonosokhozeljuttatottátutalási pos1autal\'án}'
lélhasználásá\'al1.izeti meg a kötelezett. AZ átutalási posButah'án} mellé a
polgámesteli hir'atal minden esctbcn mellékelia járu]ékl.lzetés
alapiául szolgáló
listáiátis'
terülctckrészletes
(7) A mezóóri járulók adók módjárabchailandóköZtartozásnaknrinősü].A Brtozás adók
módiáratijl1énii
behajtását
az iinkonnán)Zatieg}.7őie\'égzi'
Átmeneti észáró rendelkezések

e.s
(l)201l. é\'bena polgán,nesteri
céliából20ll. októbcr ]1-ig
hivataladateg)eztetés
ktild a lii\'ata]álul
mindentermó1.ölddel
rendelkezőtl aidonosnakirásbelilájékoztatót
nyihántartotttulajdorriállapotrólós aZ ez alapjánkiszabásrakerüló rnezóoriiárulók
összegá.ól.
4

(2) lla a tájékoztakiban
feltüntetett
tu]aidoniá1lapota tLllajdonos
s7crintncm fclel meg a
valóságnak. köte]es arról a polgármesterihivata1ta tájékoztatókézhezvéte1étől
szánílott 30 napon belül értcsítcniaz 1. számú mellÓklet sze nll nvo111lal\.an\'
kitöItésér'cl'
(3) AZ értesítés
akár szcmél}'esen.
akár írásbantöfiénik. nem nélkülözhcti a \'alós
tula.jdoni
hel'".zet
hitcltérdem]ó
iga7olását'

10.s
(]) Jelen rendelet a kihird€ t és napjárr lép hatá]r.ba'de járulékllzetésikőtelezettsóget
20 12. j anuár 1. kö\ ctóen keletkezteta lijldtulaidonosok s7ánlára.
(2) A mezőőri szolgálat lb]yamatosbiztosításaérdekébcn
- ha a befiZetettmezóijri.i.irulék
a szükségeskiadásokat nem fedczi - az önkomán}'zat átmelreti1ega kö1tség\etéséból.
az általános tartaléktelhéremegelőIcgeziaz indokoltanfclmerült kiadások fedezetét.
.

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

csán}' 20l l.október5.
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polgármester
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Kihirdetésizáradék
A rendelet
kihirdetésre
került2011'október
6' napián'
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or. s/rnln an\'t-(\omor sztlr tir
jeg}'zó

