Szentpéterúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/1999. (V.27.) számú rendelete
a mezei őrszolgálatról
[A 7/1999. (X.28.), a 6/2002. (V.25.), a 7/2005. (X.01.), 12/2005. (XI.1.) számú módosító rendeletekkel egységes szerkezetbe
foglalva]

Szentpéterúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi CLIX. törvény és a 8/1999. (I.20.) FM
rendelet alapján a mezei őrszolgálatról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya Szentpéterúr község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az
erdőt - őrzésére terjed ki.
2.§
A helyi önkormányzat a termőföldek őrzéséről mezei őrszolgálat létrehozásával gondoskodik. A mezei őrszolgálat létszámát egy főben állapítja meg, így biztosítja a község külterületének napi, rendszeres őrzését.
3.§
A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a
tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból kell fedezni részben. A költségek másik felét a központi költségvetés biztosítja hozzájárulásként.
4.§1
(1) A mezőőri járulék mértéke földhasználónként, tulajdonosonként évi 2.000,- Ft. A járulék mértéke
földhasználónként, tulajdonosonként azonos akkor is, ha a földhasználónak, tulajdonosnak több ingatlana van.
2
(2)
(3) A mezőőri járulék megállapításával, a járulék fizetésének megszüntetésével, a méltányossági jogkör
gyakorlásával kapcsolatos jogköreit a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a jogkör gyakorlásáról más átruházott jogköreinek gyakorlásával kapcsolatos beszámoló keretében évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek.
5.§3
A mezőőri járulék megfizetésének módja: a kivetett mezőőri járulékról szóló értesítést az önkormányzat
legkésőbb június 30-ig küldi meg a lakosságnak, amit augusztus 31-ig kell befizetni az önkormányzat számlájára.
6.§
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A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek,
felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy.
7.§
Mezőőr a nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki a lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel és az előírt vizsgát letette.
8.§
A mezőőrök a rájuk vonatkozó törvényből, a működési és szolgálati szabályzatból, mezőgazdasági alapismeretből, lőfegyverismeretből vizsgát tesznek. A mezőőrnek évenként továbbképzésen kell részt venni.
9.§
A mezőőr feladatát a jegyző utasítása szerint végzi. Szakmai felügyeletét a Zala megyei Földművelésügyi
Hivatal és a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság látja el.
10.§
A mezőőr a működési területén jogosult és köteles:
(1) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani.
(2) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve a abban tartózkodókat igazoltatni,
(3) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni,
(4) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket,
tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni.
(5) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni. Ha az állat tulajdonosát nem tudja megállapítani, ezt követően a felelős őrzés szabályai szerint rendelkezik az állat elhelyezéséről.
11.§
A mezőőr gondoskodik az őrzött területen észlelt károkozás esetén a terület tulajdonosának, használójának
az értesítésről. A mezőőr együttműködik a rendőrséggel.
12.§
A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal, valamint
formaruhával való ellátásáról a fenntartó önkormányzat gondoskodik.
13.§
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A mezőőr feladata ellátása során a zöld színű formaruha szolgálati jellegén változtató más ruhaneműt nem
viselhet. A mezőőr a formaruha bal oldalán, jól látható helyen mezőőri jelvényt visel.
14.§
A mezőőrnek feladata ellátása során a szolgálati igazolványát magánál kell tartani, a rendőrhatóság, és az
ellenőrzésére jogosult személy felszólítására, valamint az ellenőrzése alá vont személy kérésére fel kell
mutatnia.
15.§
A mezőőr a sörétes vadászlőfegyvert
(1) kártevő riasztására,
(2) veszett állat irtására,
(3) vaktölténnyel vadriasztásra, valamint kóbor macska és póráz nélküli kóbor kutya elpusztítása céljából
használhatja.
16.§
A mezőőr feladata ellátása során a sörétes vadászlőfegyver, az ehhez szükséges mennyiségű minőségű
lőszer mellett könnygázszóró palackot tarthatja magánál, illetve használhatja.
17.§
A könnygázszóró palack alkalmazását meg kell előzni:
(1) a cselekmény, magatartás abbahagyására való felhívásnak,
(2) figyelmeztetésnek, hogy könnygázszóró palack alkalmazására kerül sor.
18.§
Előzetes figyelmeztetés nélkül a könnygázszóró palack csak akkor alkalmazható, ha a késedelem a mezőőr
életét, testi épségét veszélyeztetné.
19.§
Könnygázszóró palack nem alkalmazható szemmel láthatóan kiskorú, súlyos beteg vagy fogyatékos személlyel, illetve terhes nővel szemben.
20.§
A könnygázszóró palackot a lehető legkisebb sérelmet okozó módon kell alkalmazni. Ha alkalmazása a
célját elérte, további alkalmazásnak nincs helye.
21.§
A könnygázszóró palackot hordtáskában viseli a mezőőr. A palackot nyilvános helyen őrizetlenül hagyni,
vagy idegen személy őrizetére bízni tilos.
22.§
A mezőőr a feladata ellátása során az intézkedésének ellenszegülő személlyel szemben testi kényszert, és
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ha ez nem vezet eredményre, könnygázszóró palackot alkalmazhat.
23.§
A kényszerítő eszköz alkalmazása során kerülni kell a sérülés okozását, az emberi élet kioltását. Az intézkedés során megsérült személy részére - amint ez lehetséges - segítséget kell nyújtani. Szükség esetén a
mezőőr köteles gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.
24.§
A kényszerítő eszköz alkalmazására az érintettet - ha az eset körülményei lehetővé teszik - előzetesen
figyelmeztetni kell.
25.§
A mezőőr a kényszerítő eszköz alkalmazásának okát, idejét és helyét a szolgálati naplójába köteles bejegyezni.
26.§
A mezőőr a kényszerítő eszköz használatáról és a személyes szabadságot korlátozó intézkedéséről a
rendőrkapitányságnak valamint a fenntartónak haladéktalanul részletes írásbeli jelentést tesz.
27.§
Ez a rendelet 1999. július 1. napján lép életbe. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
ph.
Kopácsi József
polgármester
sk.

Egybeszerkesztve: 2005. szeptember 22-én.
ph.
Horváth Attila
jegyző

Kovács Katalin
körjegyző
sk.

