Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
55/2001. (XII.21.) számú rendelete
az Önkormányzati Mezei Őrszolgálatról, a mezőőri járulék mértékéről és megfizetéséről
(módosította a 4/2009. (I. 30.) sz. rendelet)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16.§ (1) bekezdésben kapott falhatalmazás, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. és annak módosításáról
szóló 2000. évi CXXXIX. tv., továbbá a 29/1998. (IV.30.) FM rendelet alapján, a város
lakosságának és gazdálkodó szervezeteinek vagyonbiztonsága fokozása érdekében az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez tartozó
termőföldekre – ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket,
továbbá a hegyközségi tagok szőlőültetvény területét – az azokon lévő terményekre és
termékekre, felszerelésekre, eszközökre, haszonállatokra, mezőgazdasági építményekre és
földmérési jelekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bek.-ben rögzített területen található termőföldingatlanok
tulajdonosaira ill. használóira (továbbiakban együtt: Földhasználó).
2.§.
A Mezőőr és az Önkormányzati Mezei Őrszolgálat szervezete
(1) Az Önkormányzati Mezei Őrszolgálat működését a jelen rendelet 1.§ (1) bek.-ben körülírt
területen belül három önálló működési területre osztva látja el. A működési területek leírását
jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzati Mezei Őrszolgálat feladatát a mezőőrökön keresztül látja el. Mindhárom
működési területen egy-egy mezőőr teljesít szolgálatot.
(3) Mezőőr lehet az a nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár, illetve a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a lőfegyvertartási engedély
megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel, valamint a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott illetékes szervezet által szervezett tanfolyamon részt vett, azt követően
eredményes vizsgát és esküt tett, a Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
nyilvántartásba vette.
(4) A mezőőr feladatát Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének utasításai szerint látja el. A
szolgálatát köteles a vonatkozó jogszabályokban rögzített formaruhában ellátni, szolgálati
igazolványát, egyéb felszereléseit magánál tartani, jelvényét a meghatározott módon viselni.

A szolgálati igazolvány, a szolgálati napló, a szolgálati jelvény, a könnygázszóró palack, ill. a
sörétes vadászlőfegyver esetleges elvesztését a mezőőr köteles a jogszabályokban
meghatározott időn belül a megfelelő szerveknek írásban bejelenteni.
(5) A mezőőr munkájának ellenőrzését Eger Megyei Jogú Város Jegyzője ill. a Polgármesteri
Hivatal általa megbízott munkatársa végzi, szakmai felügyeletét a Heves Megyei
Földművelésügyi Hivatal és az Egri Városi Rendőrkapitányság látja el.
(6) A mezőőr feladatainak ellátása során köteles az 1997. évi CLIX. tv., valamint a 29/1998.
(IV.30.) FM rendeletben meghatározottakra figyelemmel eljárni:
- az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért
személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény
abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani,
- a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről
származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a
járművön tartózkodókat igazoltatni,
- azt a személyt, aki a nála, vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány
megszerzésének jogszerűségét nem tudja igazolni, a legközelebbi rendőri szervhez
bekisérni,
- 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,
- a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni
ill. ha ez nem lehetséges, úgy a felelős őrzés szabályai szerint eljárni,
(7) A jelen rendelet 2.§ (6) bekezdésben rögzített feladatokon túl a mezőőr feladata még:
- az őrzött területen észlelt károkozás esetén a terület tulajdonosának, használójának, a
természet védelmét szolgáló jogszabályok megsértése esetén az illetékes
természetvédelmi hatóságnak az értesítéséről gondoskodni,
- a külterületen illegális hulladék elhelyezés közben tetten ért személy ellen a
szabálysértési feljelentést megtenni.
(8) A mezőőr szolgálati sörétes lőfegyverét kizárólag
- kártevő riasztásra,
- veszett állat irtására valamint
- kóbor macska és póráz nélküli kóbor kutya elpusztítására ill.
- vaktölténnyel vadriasztásra
használhatja.
(9) A mezőőr feladatainak ellátása során megfigyelt, tapasztalt lényeges ill. rendkívüli
eseményekről, továbbá az esetleges fegyverhasználatról, annak körülményeiről, valamint ezen
rendelet 2.§ (4) bek.-ben foglalt eseményekről köteles a Földművelésügyi Hivatal által
rendszeresített és megfelelően hitelesített Mezőőri Szolgálati Naplóba a 29/1998. (IV.30.) FM
rendelet 7. sz. mellékletében meghatározottak szerint bejegyzést ill. szükség szerint az
Önkormányzat Jegyzőjének, vagy az Őrszolgálat felügyeleti szerveinek írásos jelentést tenni.
(10) A mezőőr feladatainak ellátása során köteles együttműködni az illetékes rendőri
szervekkel, egyéb őrzési-védelmi feladatokat ellátó szervezetekkel ill. ezek tagjaival.

(11) A mezőőr köteles a Földművelésügyi Hivatal által szervezett továbbképzéseken részt
venni
(12) A mezőőr köteles minden héten hétfőn – ha ez munkaszüneti napra esik, úgy a hét első
munkanapján – 09.00 óráig Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének ill. a Polgármesteri Hivatal
Jegyző általa megbízott munkatársának a következő hét első munkanapjáig terjedő időszakra
a szolgálati vezénylését leadni és a leadott szolgálati vezénylésnek megfelelően a szolgálatot
teljesíteni. A szolgálati vezénylést a Jegyző ill. a Polgármesteri Hivatal általa meghatalmazott
munkatársa szakmailag ellenőrzi, azt jóváhagyja és igazolja. Amennyiben a vezénylés a
szakmai szempontok alapján módosításra ill. javításra szorul, arra felhívja a mezőőrt. A
mezőőr köteles a szolgálati vezénylés módosítását ill. javítását haladéktalanul megtenni és az
új vezénylést az ellenőrzést végző személynek átadni.
(13) A mezőőr szolgálatát a 29/1998. (IV.30.) FM rendelet 4.§-ában meghatározott
formaruhában köteles ellátni. Az Önkormányzat a mezőőr számára a hivatkozott rendelet 8.
sz. mellékletében részletezett formaruhát biztosítja.
(14) A mezőőrt, amennyiben szolgálatának ellátásához saját gépjárművét is igénybe veszi,
úgy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és mértékben költségtérítés illeti
meg.
3.§.
A mezőőri járulék mértéke, esedékessége és megfizetésének módja
(1) Az Önkormányzati Mezei Őrszolgálatnak az állami hozzájárulást meghaladó fenntartási és
működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri
járulékból kell fedezni.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó földtulajdonosok ill. használók a földhasználó személyének
változását kötelesek annak megtörténtét követő 30 napon belül Eger Megyei Jogú Város
Jegyzőjének bejelenteni.
(3) A mezőőri járulék mértékét a működési kiadások és az állami hozzájárulás mértéke
változásának figyelembevételével évenként, az önkormányzati költségvetéssel egyidőben
kell megállapítani. Az évente fizetendő járulékot jelen rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza.
(4) A mezőőri járulék megállapítása – a Gazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság előzetes javaslata alapján – Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatásköre.
(5) A mezőőri járulék megfizetését egyösszegben minden év március 30. napjáig kell
teljesíteni a Polgármesteri Hivatal által megküldött csekken. A mezőőri járulék megfizetésére
az a földhasználó ennek hiányában földtulajdonos köteles fizetni, aki a területnek tárgyév
január 1. napján a használója ill. tulajdonosa volt.
(6) A mezőőri járulék megfizetésének elmulasztása esetén minden megkezdett nap után az évi
12 % késedelmi kamat 1/365-öd része kerül felszámításra.

(7) A mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra Eger
Megyei Jogú Város Jegyzője jogosult.
(8) Az Önkormányzati Mezei Őrszolgálat költségvetését az Önkormányzat évente a
költségvetési rendeletében hagyja jóvá.
4.§.
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
biztosítja az Önkormányzati Mezei Őrszolgálat fenntartási és működési költségeinek állami
hozzájárulást meghaladó részét.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek, valamint a az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok
területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

Habis László

Dr. Estefán Géza

Polgármester

Jegyző

1. sz. melléklet:
I.

sz. működési terület:

Egernek a 25. sz országos főközlekedési úttól keletre az Egert Felsőtárkánnyal összekötő
országos közúttól délre fekvő külterülete.
II.

sz. működési terület:

Egernek a 25. sz országos főközlekedési úttól nyugatra az Egert Egerbaktával összekötő
országos közúttól délre fekvő külterülete.

III.

sz. működési terület:

Egernek a 25. sz országos főközlekedési út-Eger-Felsőtárkány út elágazójáig tartó
szakaszától nyugatra az Egert Egerbaktával összekötő országos közúttól valamint az Egert
Felsőtárkánnyal összekötő úttól északra fekvő külterülete beleértve Szarvaskő külterületét
is.
2. sz. melléklet:
2002. évben valamennyi terület mentes a mezőőri járulék alól.

