
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének 
12/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálatról 
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a mezei őrszolgálatról a 
következőket rendeli el: 
 

1.      Általános rendelkezések 
 
1.§  E rendelet célja Nagykőrös 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 

 
2.§ A rendelet területi hatálya kiterjed Nagykőrös város közigazgatási területhez tartozó 

termőföldekre. 
 
3.§ A rendelet személyi hatálya kiterjed a termőföldek tulajdonosaira, földhasználóira. 
 

3. A mezei őrszolgálat, mezőőr 
 

4.§ Az önkormányzat Nagykőrös város külterületén lévő termőföldek őrzésére és védelmére 
mezei őrszolgálatot tart fenn. 

 
5.§ A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát kettő főben állapítja meg. 
 
6.§ A mezei őrszolgálatot a mezőőrök látják el. 
 
7.§ A mezőőrök foglalkoztatása a Munka Törvénykönyve alapján történik, a munkáltatói 

jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
8.§ A mezőőrök körzet szerinti beosztása az alábbi: 
 
a)      I. körzet: Kecskeméti és a Ceglédi úttól jobbra eső terület, 
b)      II. körzet: Kecskeméti és a Ceglédi úttól balra eső terület. 
 
9.§ A mezőőr feladata: 
 
a)    mezőgazdasági termőföld, termények, termékek, gépek, felszerelések, eszközök 

mezőgazdasági építmények őrzése, 
b)    illegális hulladék lerakások, építési törmelékek lerakásának megakadályozása, jelzése, 
c)    vízelvezető árkok állapotának rendszeres ellenőrzése, szükség esetén a vízlefolyás 

biztosítása. 



 
10.§ A mezei őrszolgálat tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel.  
 

4. Pénzügyi rendelkezések 
 
11.§ A mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségeit az önkormányzat az alábbi 

forrásokból biztosítja: 
 

a)    a központi költségvetésből származó hozzájárulásból, 
b)   az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosított saját forrásból. 

 
12.§ A Képviselő – testület 0 forintban állapítja meg a mezőőri járulékot.  
 

5.      Záró rendelkezések 
 
13.§ Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.  
 
14.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való részleges megfelelést szolgálja.   
    
15.§ (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő – testületének 27/1999. (XI.26.) ÖT.sz. rendelete a mezőőri 
járulékról. 

 
 (2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő – testületének 31/2008. (IX.26.) ÖT. sz. rendelete a mezőőri 
járulékról szóló 27/1999. (XI.26.) ÖT.sz. rendelet módosítására. 

 
 (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő – testületének 59/2008. (XII.19.) ÖT. sz. rendelete a mezőőri 
járulékról szóló 27/1999. (XI.26.) ÖT.sz. rendelet módosítására. 

    
      
Nagykőrös 2017. március 31.  
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