Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő - Testületének

a 3/2004. (II. 10. ), 25/2004. (IX. 16. ) és a 31/2007. (XII. 12. ) rendelettel módosított
10/2003. (IV. 08.) rendelete
DUNAVARSÁNY *VAROSMEZEI ÖRSZOLGÁLATÁRÖL

(EGYSÉGESSZERKEZETBEN)
Dunavarsány * Város Onkonnányzata a fegyveres biztonsági őrségröl, a természetvédelmi és a

mezei őrszolgálatrólszóló 1997. évi CLIX. tv. 16. § (1) bekezdésébenbiztosított jogkörében
eljárva - figyelemmel a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998.
(IV. 30. ) FM. rendeletben foglaltakra - Dunavarsány *Város Mezei Orszolgálatáról az alábbi
rendeletet alkotja:
I.fejezet
A rendelet hatál a

l.§
(1)E rendelet hatályakiterjed:

a) Dunavarsány * Város Onkormányzata közigazgatási teriiletéhez tartozó külterületi
termőíoldek - ide nem értve az erdők, halastavak, a védett természeti teriiletek és

értékek - használóira és tulajdonosaira (továbbiakban foldhasználó),
b) A (2) bekezdésben meghatározott mezőőrre, valamint

c) Dunavarsány* VárosOnkormányzatPolgámiesteriHivatalára.
(2)A mezőőr e rendelet szerint ellátja a Dunavarsány *Város külterületéhez tartozó
termőfoldek őrzését, valamint a termőíoldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és
termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények,
földmérésijelek vagyonvédelmét.
II.FEJEZET
A mezei őrszol álat működési területe

2. §.
(l)Dunavarsány *Város Mezei Orszolgálata mezőőri jelvénnyel és mezőőri szolgálati
igazolvánnyal rendelkező mezöőrből áll.
(2)

A mezőőr feladatát - munkáltatója - Dunavarsány *Város Onkormányzat jegyzöjének
utasítása szennt végzi.

(3) A mezőör szakmai felügyeletét a FVM Fővárosi és Pest megyei Földművelésügyi
Hivatala Vadászati és Halászati Felügyelősége, valamint a PM Rfk. Ráckevei
Rendőrkapitányságalátja el.

Módosította a 25/2004. (IX. 16. ) rendelet 1. §-a, hatályba lép 2004. szeptember 16.
M6dosítottaa31/2007. (XII. 12. ) rendelet 1. §-a, hatályba lép 2007. december 12.

" Módosítona a 31/2007. (XII. 12.) rendelet 2. §-a,hatálybalép 2007. december 12.

3. §.
A mezei őrszol álat műkodési területe

(1)A mezei őrszolgálat működési teriiletéhez az l. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt
külterületi termőíoldek tartoznak.

(2)Az (1) bekezdés szerinti működési terület 2 körzetből áll, melynek terilleti felosztását a
rendelet melléklete tartalmazza.

III.fejezet
A mezőőrök feladatai

4.§
(1)A mezöőr a 3. § által meghatározott működési terilletenjogosult ésköteles:
a)az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért
személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására
és a terület elhagyására felszólítani,

b)azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési temletről
származó,jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jánnű vezetöjét és a
járművön, illetve abban tartózkodókat igazoltatni;
c)azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány
megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti a ráckevei Rendőrkapitányságnak
átadni;

d)a kárositó cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett
tennényt, terméket, tárgyat, állatot, valamint az elkövetéshez használt eszközt elvermi
ésazokata ráckeveiRendőrkapitányságnakátadni;
e)ajogtalanul legeltetett, vagy felűgyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni;

Qfeladatának ellátása során a részére biztosított formaruhát, mezőőri jelvényt viselni,
szolgálati igazolványát magánál tartani és azt a rendőrhatóság, valamint az
ellenőrzésére jogosult szerv felszólítására, továbbá az intézkedése alá vont személy
kérésére felmutatni;

g)a (2)-(4) bekezdésekben meghatározottak szerint kényszerintézkedést foganatosítani,
továbbákényszeritöeszközökethasználni;
h)az (5)-(7) bekezdésekben foglaltak alapján sörétes yadászlőfegyvert használni;
i)a Ráckevei Rendőrkapitánysággal, Dunavarsány Város Onkormányzat Polgármesteri
Hivatalával,MegyeiFöldművelésügyiHivatallal együttműködni.
(2)A mezöőr feladatának ellátása során az intézkedéseinek ellenszegülő személlyel szemben
testi kényszert alkalmazhat.

(3)Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott testi kényszer nem vezet eredményre, úgy a
mezőőr a rendelkezésére bocsátott - a feladatainak ellátása során hordtáskában tartott -

könnygázszórópalackot a következők szerint használhatja:
a)a kényszerítő eszköz alkalmazására az érintett - ha az eset körülményei lehetővé teszi előzetesen fígyelmeztetni kell.
Módosította a 25/2004. (IX. 16.) rendelet 1. §-a, hatálybalép 2004. szeptember 16.

b)A könnygázszórópalack alkalmazása során keriilni kell a sériilés okozását, illetve az
intézkedés során megsériilt személy részére- amint ez lehetséges - segítséget kell
nyújtani;

c)A köimygázszórópalack nem alkalmazható szemmel láthatóan kiskorú, súlyos beteg,
vagy fogyatékosszeméllyel, illetve terhes nővel szemben;
d)Amennyiben a kényszeritő eszköz alkalmazása a célját elérte, további alkalmazásának
nincs helye;

e)A mezőőr a könnygázszóró palack alkalmazásának okát, idejét és helyét a szolgálati
naplóbaköteles bejegyezni.

(4)A mezőőr a (2) bekezdésben meghatározott, a személyes szabadságot korlátozó
intézkedéséről, valamint a (3) bekezdésben foglalt kényszerítő eszköz használatáról
köteles a ráckeveiRendőrkapitányságnak,valamint a Dunavarsány*Város Onkormányzat
Jegyzőjénekhaladéktalanulrészletesírásbelijelentést tenni.
(5)A mezőőr a rendelkezésére bocsátott sörétes vadászlőfegyvert kizárólag kártevő
riasztására, veszett állat irtására, vaktölténnyel vadriasztásra, valamint kóbor macska és

póráz nélküli kóbor kutya elpusztítására használhatja. A mezőőr köteles havonta, minden
hónap 10. Napjáig Dunavarsány Város Onkonnányzat Jegyzöje részére írásban jelentést
adni az általa használt sörétes vadászlőfegyver (előbbiek szerinti ) használatáról, a
felhasznált lőszer mennyiségéröl.

(6)A mezőőr a sörétes vadászlőfegyver (4) bekezdésben előírtakon kívüli használatát, vagy
véletlen elsűlését haladéktalanul írásban köteles jelenteni a Dunavarsány *Város
ÖnkomiányzatJegyzőjénekés a ráckeveiRendőrkapitányságának.
IV. fejezet
A mezőőri "árulék

**5.§.
A mezőőri 'árulék fizetésérekötelezettek köre a árulék mértéke

(l)Az 1.
bekezdés a) pontjában meghatározott termőfold használói, illetve ha ez
ismeretlen,
ak tulajdonosai a (4)-(6) bekezdésekben meghatározott mértékkel
számított mezőőri j

ék megfizetésére kötelesek.

(2)Az (1) bekezdés szerinti, az ado 'vre vonatkozó fizetési kötelezettség a tárgyév első
napjánérvényesállapotaakmegfelelő o asználati-,illeh^e tulajdonjog alapjánáll ferm.
(3)A (2) bekezdésben meghatározott foldhasználati, il
tulajdonjogi változást az érintettek
(régi és új íoldhasználók) a jog átadását, illetve átve ' követően 15 napon belül
Dunavarsány *Város Onkormányzat Polgármesteri Hivatal
i Irodájánálköteles
írásban bejelenteni.

(4)A mezöörijárulékot a kötelezettek a használatukban lévő termöfold területének ar
a szabadfoldi kultúrától fílggően fizetik meg.

Módosította a 25/2004. (IX. 16. ) rendelet 1. §-a, hatályba lép 2004. szeptember 16.

" Hatályonkívül helyezte a 31/2007. (XII. 12.) rendelet 3. §-a,hatálybalép 2007. december 12.

an.

(5)

ulék 2004. évi mértékét a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
^^

(6) A mezöőri járulék mértéke évente a helyi aaoKi'o

' '

tekkel egyidejűleg, a

Településgazdálkodásiés VállalkozásfejlesztésiBizottság javaslata alapjan a

t

mellékletében kerül megállapításra.
****.

Atmeneti rendelkezések

delet szabályait 2003. Evben az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
(l)Az 1. § (1) be
' a) pontjában meghatározott termőíuldre vonatkozóan a 2003 évi
mezőőri járulék fizetesi " lezettség a 2002. október 1 -i állapotnak megfelelő
földhasználati, illetve tulajdonjog a
áll fenn.
(2)A fizetési kötelezettség 2003. Január l. -töl áll fenn.

(3)A 2003 évi mezőőrijárulékota földhasználóegy összegben,2003 december
köteles
befizetni a Dunavarsány Város Onkormányzat Polgármesteri Hivatala költségv
számlájára.

7. §.
Záró rendelkezések

(1)E rendelet 2003 június l. -én lép hatályba.

(2)E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyróröl szóló, többszörösenmódosított 1959. évi IV. törvény, a fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1 997. évi CLIX.
tv., valamint a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30. ) FM.
rendelet rendelkezései az irányadók.
(3) E rendelet kihirdetéséről ajegyző gondoskodik.
Dunavarsány, 2003. március 12.
Venczel Eva sk.

Jambrik Anna sk.

polgánnester

jegyzö

Záradék

A rendelet 2003 április 8-án kihirdetésre került.

Jambrik Aima sk.

jegyzö
A rendelet egységes szerkezetbe foglalásának idöpontja: 2008. január 8.
Pohlműllner Tamás

mb. jegyző
Módositotta a 3/2004. (II. 10. ) rendelet 1. jj-a, hatalyba lép 2004. március 1.
Módositotta a 3/2004. (11. 10. ) rendelet 2. §-a hatályba lép 2004. március I.
'Módosította a 25/2004. (IX. 16. ) rendelet 1. §-a, hatályba lép 2004. szeptember 16.

*" Hatályon tívül helyezte a 31/2007. (XII. 12. ) rendelet 3. §-a, hatályba lép 2007.

2. sz. melléklet

őörijámlékmértéke 2004. évben

Szántóművelési ágúteriilet
Gyep művelési ágúterület
Szölő, gyümölcs művelési ágúteriilet

400.-Ffha/év
- t/ha/év

1. 500.-Ft/ '

Dunavarsány, 2004. febmár 9.

Hatályon kívül helyezte a 31/2007 (XII. 12. ) rendelet4. §-a, hatályba lép 2007 december 12.

