
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

19/2007 (VI. 08.) rendelete

a mezei őrszolgálat működéséről

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló
1990.évi  LXV. törvény 16 § (1)  bekezdésében,  valamint  a fegyveres  biztonsági  őrségről,  a
természetvédelmi  és  a  mezei  őrszolgálatról  szóló  1997.  évi  CLIX.  törvény  19  §  (1)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  város  külterülete  közrendjének  erősítése
érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet célja

Kiskunfélegyháza 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.

2.§.

A rendelet hatálya

A rendelet  területi  hatálya kiterjed Kiskunfélegyháza város közigazgatási  területéhez tartozó
termőföldre – ide nem értve az erdőt,  a halastavat,  a védett  természeti  területet  – és egyéb
művelési ágú ingatlanra.

3.§.

Mezei őrszolgálat

(1) Az 1. § -ban megjelölt cél elérése érdekében Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
5/2000.kt. határozatával jóváhagyta a mezei őrszolgálat megalakítását 6 fővel. A szolgálat
mindenkori vezetőjének személyéről Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete dönt.

(2) A mezei őrszolgálat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata részben önállóan gazdálkodó
költségvetési  szervezete. Előirányzata felett önállóan gazdálkodik,  mely tevékenységért a
mindenkori intézményvezető a felelős.
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(3) A mezei  őrszolgálat  létesítésére,  a mezőőrök jogaira  és kötelezettségeire,  feladataira,  az
általuk 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.

(4)  A mezei  őrszolgálat  vezetője  az  ellenőrzött  területen  végzett  mezőőri  tevékenységről
beszámol  a  Mezőgazdasági  Környezetvédelmi  és  Városrendészeti  Bizottságnak.  A
beszámolók időpontját a Bizottság határozza meg.

4.§

A mezei őrszolgálat működési feltétele

Az  intézmény  működéséhez  szükséges  forrásokat  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat
mindenkori éves költségvetési rendelete tartalmazza. Az elszámolással kapcsolatos pénzügyi és
számviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya végzi.

5.§

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2007. július 1.-től lép hatályba.

6. §

E  rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.1 

Kiskunfélegyháza 2007. június 07. 

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette Ficsór József
Jegyző Polgármester

A rendelet kihirdetve: 2007. június 08.

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
Jegyző

1 Módosította: 47/2009. (XII. 18.) rendelet


