Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
2/2002. (02. 05.)sz. rendelete a mezııri szolgálatról egységes szerkezetben
a 9/2004. (05. 03.), a 9/2009. (IV. 28.), valamint a 26/2010. (XII. 20.) sz. rendeletben
foglaltakkal

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a mezıgazdasági termıföld
területek ırzése érdekében a fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és mezei
ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 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 Alsónémedi nagyközség közigazgatási területéhez tartozó mintegy
4.000 hektár külterületi szántó védelmére terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított külterület védelmét az alábbi területi beosztásban 5
körzetben 5 mezıır látja el:
I.
körzet: a községtıl északra esı, a Némedi-Szılı, a Gyáli út, Öregországút,
Sertéstelepi út, Haraszti út, valamint Dunaharaszti, Budapest közigazgatási
határa által bezárt terület.
II.
körzet: a községtıl keletre, a Sertéstelepi út, az Öregországút, a Gyáli út,
Gyál és Ócsa közigazgatási határ által bezárt terület az Ócsai útig.
III.
körzet: a községtıl délre esı, Ványi út, 5.sz. fıút, Ócsa közigazgatási
határa, illetve a Duna-Tisza csatorna által bezárt terület.
IV.
körzet: a Duna-Tisza csatorna, valamint Bugyi közigazgatási határa által
bezárt terület.
V.
körzet: a községtıl délre, a Ványi út, valamint Bugyi, Taksony,
Dunaharaszti közigazgatási határok által bezárt terület.
2.§.
(1) Az 1.§-ban meghatározott terület védelmét, a mezei ırszolgálati feladatokat az
Önkormányzat mezıırök 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.
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(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) Az (1) – (6) bekezdésekben meghatározott feladatok ellátását a Tv. kötelezıen írja elı
a mezıırök számára.
(8) A mezıır együttmőködik az Alsónémedi községi körzeti megbízottakkal, a Dabasi
Rendırkapitánysággal és a Polgárırséggel.

4.§.
(1) A mezei ırszolgálat megalakítási, fenntartási és mőködési költségeit a március 1-i
állapot szerint a földhasználó, ha az ismeretlen, akkor a tulajdonos által fizetett
mezııri járulékból kell fedezni.
(2) Amennyiben a földhasználó vagy a tulajdonos személyében változás történik, úgy azt
a változástól számított 30 napon belül be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalba.
(3) A központi költségvetés az (1) bekezdésben foglalt feladatokhoz hozzájárulást
biztosít.
(4)1 A mezııri járulék összege 23,50 Ft/100m2/év (2.350Ft/ha/év). A járulékfizetés
szempontjából minden megkezdett 100 m2 után kell a járulékot megfizetni.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott mezııri járulék megfizetésének kötelezettségét a
polgármester állapítja meg.
(6) Akinek az összes földhasználata az 1.000 m2-t nem haladja meg, mentes a járulék
megfizetése alól.
(7) A járulékot minden évben egy összegben, július 31-ig kell megfizetni.
(8) A mezııri járulék adók módjára behajtható köztartozásnak minısül.
(9) 2
5.§.
(1) A mezıır felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(2) A mezıır szakmai felügyeletét a Pest Megyei Földmővelésügyi Hivatal és a Dabas
Városi Rendırkapitányság látja el.
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A bekezdést módosította a 26/2010. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2011. 01. 01-tıl.
Hatályon kívül helyezte a 9/2004. (V. 03.) sz. rendelet, hatálytalan 2004. 03. 03-tól.
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6.§.
(1) E rendelet 2002. március 1. napján lép hatályba.
(2) 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.
7. §3
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Alsónémedi, 2002. január 22.

Dr. György Balázs sk.
polgármester

Rozgonyi Erik sk.
jegyzı

Egységes szerkezetbe foglalta Rozgonyi Erik jegyzı, 2010. december 20-án.

Rozgonyi Erik
jegyzı
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Beillesztette a 9/2009. (IV: 28.) sz. rendelet, hatályos 2009. 06. 01-tıl.

