Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselı-testületének
1/2009. (I.6.) rendelete a mezııri szolgálatról

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezıgazdasági termıföld
területek ırzése érdekében a fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és mezei
ırszolgálatról szóló 1997. évi CLX. törvény (továbbiakban: Tv.) 19.§-ban kapott
felhatalmazása alapján a település mezei ırszolgálata létesítésének feltételeirıl és
mőködésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
(1) A rendelet hatálya Magyarpolány község közigazgatási területéhez tartozó 1.300
hektár külterületi szántó védelmére terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított külterület védelmét 1 mezıır látja el.
2.§.
(1) Az 1.§-ban meghatározott terület védelmét, a mezei ırszolgálati feladatokat az
Önkormányzat mezıır alkalmazásával látja el.
(2) A mezei ırszolgálat a Megyei Földmővelésügyi Hivatal általi nyilvántartásba vételét
követıen kezdheti meg mőködését.
3.§.
(1) A mezıır feladata, hogy a mezıgazdasági termıföld, mezıgazdasági termények és
termékek, gépek, felszerelések és eszközök, mezıgazdasági, valamint geodéziai
építmények ırzését biztosítja, megakadályozza a hulladék-, építési törmelék illegális
lerakását.
(2) A mezıır az ırzött vagyont veszélyeztetı vagy károsító cselekmény elkövetésén
tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény
abbahagyására és a terület elhagyására köteles felszólítani.
(3) A mezıır azt a jármővet, amelyrıl alaposan feltételezhetı, hogy azon a mőködési
területrıl származó jogellenesen szerzett szállítmány van, köteles feltartóztatni, a
jármő vezetıjét és a jármővön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni.
(4) A mezıır azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott jármővön lévı szállítmány
megszerzésének jogszerőségét nem valószínősíti, köteles a legközelebbi rendıri
szervhez bekísérni.
(5) A mezıır a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytıl a jogellenesen
szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt köteles
elvenni és azokat a legközelebbi rendıri szervnek átadni.
(6) A mezıır köteles a jogtalanul legeltetett, illetıleg felügyelet nélkül talált állatot a
tulajdonosnak átadni.
(7) A mezıır együttmőködik a magyarpolányi körzeti megbízottal, és az Ajkai
Rendırkapitánysággal.

2
4.§.
(1) A mezei ırszolgálat megalakítási, fenntartási és mőködési költségeit az Önkormányzat
költségvetésében meghatározott keretösszegbıl biztosítja.
(2) Az Önkormányzat a földhasználót - ha az ismeretlen, akkor a tulajdonost - mezııri
járulék kiszabásával nem kívánja terhelni.
5.§.
(1) A mezıır felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(2) A mezıır szakmai felügyeletét a Veszprém Megyei Földmővelésügyi Hivatal és az
Ajkai Városi Rendırkapitányság látja el.
6.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a mezei ırszolgálat
mőködésének megkezdése napjától kell alkalmazni..
(2) A rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.
(3) A mezııri tevékenységre vonatkozóan a Tv. rendelkezéseit, valamint a végrehajtására
kiadott 29/1998.(IV.30.) VM és a 13/2001.(II.23.) FVM-PM együttes rendeletet kell
alkalmazni e rendelettel együtt.

Magyarpolány, 2009. január 6.

Polt Rita
polgármester

dr. Szivák Péter
körjegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.
Magyarpolány, 2009. január 6.

körjegyző

