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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2007.(X.5.)Kt. rendelete
a mezei őrszolgálatról
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőgazdasági termőföld területek
őrzése érdekében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Tv.) 16. § (1) bekezdésben
kapott felhatalmazása alapján a település mezei őrszolgálata létesítésének feltételeiről és
működésének szabályairól a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja
1. §
E rendelet célja Maglód város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése, a
termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök,
haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok
földmérési jelek védelme, az illegális hulladéklerakó helyek kialakításának
megakadályozása, a külterület közrendjének közbiztonságának erősítése.

A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Maglód város közigazgatási területéhez tartozó
termőföldre – ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet – és
egyéb művelési ágú ingatlanra.
(2) A rendelet személyi hatálya a város közigazgatási területén termőfölddel rendelkező
(tulajdonos, földhasználó) személyekre terjed ki.
(3) A személyi hatály alatt a természetes személyeket, a jogi személyeket és jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot egyaránt érteni kell, az állami
tulajdont képező termőföldek és erdők használói kivételével.

A mezei őrszolgálat és a mezőőr
(1)
(2)
(3)

(4)

3. §
A képviselő-testület az 1. §-ban megjelölt cél elérése érdekében a város közigazgatási
területéhez tartozó termőföldek őrzésére mezei őrszolgálatot létesít.
A mezei őrszolgálatot 1 fő mezőőr látja el.
A mezőőr feladatát Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasításai szerint
végzi, felette a munkáltatói jogokat és a közvetlen irányítást a polgármester gyakorolja.
Szakmai felügyeletét a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
és a Monori Városi Rendőrkapitányság látja el.
A mezőőr az önkormányzat közalkalmazottjaként látja el tevékenységét.
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(5) A mezőőr tevékenysége során együttműködik a közterület-felügyelővel, a polgárőrséggel és a területileg illetékes vadásztársaságokkal.
(6) A mezőőr jogaira és kötelezettségeire, feladataira, az általa alkalmazható kényszerítő
eszközök használatának szabályaira az 1997. évi CLIX. tv. 16-29. §-ait és a törvény
végrehajtására kiadott 29/1998.(IV.30.)FM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

A mezei őrszolgálat működésének anyagi feltételei
4. §
(1) A mezőőri szolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az önkormányzat
az alábbi forrásokból biztosítja:
a) a központi költségvetésből származó hozzájárulásból (a 39/2006.(V.19.)FVM-PM.
együttes rendelet alapján),
b) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosított saját forrásból.
(2) Az elszámolással kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat a Polgármesteri
Hivatal végzi

Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.
(2) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a
mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátásra használható fel.

Maglód, 2007. október 5.
Tabányi Pál sk.
polgármester

Margruber János sk.
jegyző
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