
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2008. (VI. 26.) számú rendelete

A mezőőri szolgálat felállításáról

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi- és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint a
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. ~ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a mezőőrök és a hegyőrök
szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendeletben foglaltakra, a Szajoli
Mezőőri Szolgálatról az alábbi rendeletet alkotja:

1. ~

(1) A Képviselő-testület Szajol község közigazgatási területéhez tartozó
termőföldek — ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet
és értéket — őrzéséről az 1997. évi CLIX. törvény 16-24. ~-aiban szabályozott
rriezőőri szolgálat létesítéséről gondoskodik.

(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 2 főben állapítja meg,
személyenként 2 óra, összesen napi 4 óra munkaidőben.

2. ~

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén tulajdonosként vagy
földhasználóként termőfölddel rendelkező a 2. ~ (2) bekezdés szerint
meghatározott alanyokra terjed ki.

(2) A személyi hatály a természetes személyekre, a jogi személyekre, valamint a
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra terjed ki.

3. ~

A mezőőri szolgálat működése

(1) A mezőőri szolgálat a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve
az ahhoz tartozó mezőgazdasági termények, termékek, felszerelések, eszközök,
haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek
vagyonvédelmét látja el.

(2) A mezőőr feladatát a fenntartó Önkormányzat utasításai szerint látja el.

(3) A mezőőrök feletti munkáltatói jogosítványokat a fenntartó Önkormányzat
gyakorolja.
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(4) A mezőőrök szakmai felügyeletét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal látja el.

(5) A mezőőr tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel.

(6) A mezőőr részletes feladatait külön jogszabály tartalmazza.

(7) A mezőőri szolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeinek
fedezetére a Képviselő-testület 2008. évre mezőőri járulékot nem állapít meg.

4. ~

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szajol, 2008. június 26.
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Szöllősi ‚J’~zsef ~rto László
polgármester * * jegyző


