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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a 
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 19.§ (1) 
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján megalkotta a mezei őrszolgálatról szóló 
3/2012. (I.27.) önkormányzati rendeletét 2012. március 1. napjától.  
 
A mezei őrszolgálatot 652,5 ha nagyságú terület őrzésére hozta létre az Önkormányzat. A 
mezőőr a termőföldek őrzése, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és 
termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, 
földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy. Ezt a feladatot 1 fő mezőőr látja el.  
 
A törvény 16.§ (1) bekezdése rendelkezik a mezei őrszolgálat létesítéséről, mely szerint a 
települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az 
erdőt, a halastavat – őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. 
 
A törvény 19.§ (1)-(2) bekezdése szerint: 

„19.§ (1) Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési 
költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a 
központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A mezőőri járulék 
mértékét és megfizetésének módját a települési, a fővárosban a fővárosi kerületi 
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önkormányzat, a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati 
rendeletében szabályozza. 

(1a) Az önkormányzat a mezei őrszolgálat megalakítása előtt az egyes rendészeti feladatokat 
ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott együttműködési 
megállapodást köt a rendőrséggel. 
(2) A megalakítási, fenntartási és működési költségek felét, de legfeljebb a külön 
jogszabályban meghatározott összeget a központi költségvetés biztosítja hozzájárulásként az 
agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetéből.” 
 
A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami 
hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V.22.) FVM-PM 
együttes rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint fenti költségekből az önkormányzat az őrszolgálat 
fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek – személyi és dologi 
kiadások – 50%-ának, de legfeljebb kilencvenezer forint/hó/fő megtérítését negyedéves 
időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától számított harminc napon 
belül. 
 
Mezei őrszolgálat költségei 2014. év 2015. I. félév 

Bevételek 1.210.002,- Ft 270.003,- Ft 
Kiadások 2.274.129,- Ft 1.521.942,- Ft 
Önkormányzat költségvetését 
terhelte 

1.064.127,- Ft 1.251.939,- Ft 

 
A mezei őrszolgálat megalakulását, illetve működését közérdekű felajánlással több 
vállalkozás, illetve magánszemély támogatta 2012-2013. években. 2012. évben 1.900.000,- 
Ft, 2013. évben 500.000,- Ft támogatás folyt be. Azt követően megszűntek a közérdekű 
felajánlások, az önkormányzatnak az állami támogatásból kell finanszíroznia (1.080.000,- 
Ft/év) a mezei őrszolgálat fenntartásával kapcsolatos kiadásokat (bér, gépjármű fenntartása, 
egyenruha). Mezőőri járulék kivetésével a földtulajdonosokat nem terheltük. 
 
A mezőőr eddigi munkájának áttekintése során megállapítható, hogy nem kerültek 
felszámolásra az illegális hulladéklerakások, termény- és falopások. Az elkövetőket – néhány 
eset kivételével – nem sikerült tetten érni, csak utólagosan észlelni a cselekményeket. Egy fő 
mezőőr alkalmazásával a napi 24 órás jelenlét sem valósítható meg. 
 
Összességében elmondható, hogy a mezei őrszolgálat működtetése nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket. A törvény szerint nem kötelező feladata az önkormányzatnak a mezei 
őrszolgálat létesítése és működtetése. Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-
testület a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendeletet helyezze hatályon kívül. 
 
A mezei őrszolgálat megszüntetése miatt 1 fő mezőőr közalkalmazotti jogviszonyának 
felmentéssel történő megszüntetésére kerül sor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 30.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, mivel megszűnt a 
munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták. A 
felmentéssel együtt járó költségek (felmentési időre járó 1 havi átlagkereset, 1 havi 
végkielégítés, azaz 244.000,- Ft + járulék) a költségvetésben rendelkezésre áll, az külön 
pénzügyi fedezet megteremtését nem igényli. 
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A mezei őrszolgálat megszüntetésével együtt járó feladatokat a jogszabályok a következők 
szerint határozzák meg: 
 
A törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a fenntartó a mezőőr foglalkoztatás megszűnéséről a 
mezőgazdasági igazgatási szervet és a rendőrséget a megszűnést megelőzően öt napon belül 
írásban értesíti. A törvény 22.§ (4) bekezdése szerint, ha a lőfegyvertartási engedélyt 
szolgálati célból adták ki és a mezőőr foglalkoztatása megszűnt, az engedélyt a rendőrség 
visszavonja. 
 
A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV.30.) FM rendelet 5.§-a 
alapján a mezőőr a megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén 5 napon belül 
köteles a szolgálati igazolványt, a szolgálati jelvényt a munkáltató részére átadni, amely az 
átvételről igazolást állít ki és tájékoztatja a megyei kormányhivatal földművelésügyi 
igazgatóságát. Az átvételt követően a munkáltató a szolgálati igazolványt és a szolgálati 
jelvényt haladéktalanul megküldi a rendőrség részére. 
 
 
A 2016. évi költségvetés készítéséig kidolgozásra kerül, hogy a mezei őrszolgálat feladatát 
milyen módon lehet hatékonyan, más formában megoldani. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

 ab) környezeti és egészségi következményeit, 

 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 

 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
A továbbiakban nem kell finanszírozni a mezei őrszolgálat működését. 
 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincs. 
 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A mezei őrszolgálat munkájának áttekintése során megállapítást nyert, hogy a működtetése 
nem hatékony. 
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V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Az önkormányzat továbbra is finanszírozza a mezei őrszolgálat működését. 
 
 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
 
 

 

Rendeletalkotás! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata megalkotja a mezei őrszolgálatról szóló 3/2012. (I.27.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat 2015. 
december 31. napjával történő megszüntetésével kapcsolatban felkéri a jegyzőt, hogy 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő, valamint Kistarcsa Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének előkészítésekor Kistarcsa Város 
Önkormányzat engedélyezett álláshelyeinek számát 1 fővel csökkentse. 
Felkéri a polgármestert, hogy a mezőőr munkaviszonyának megszüntetése érdekében 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző, 
    Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 
 
Kistarcsa, 2015. szeptember 8. 
 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
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Kistarcsa Város Önkormányzata 
 

…/2015. (… …) önkormányzati rendelete 
 

a mezei őrszolgálatról szóló 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, 
valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 
 

1.§ 
 
A mezei őrszolgálatról szóló 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  
 
 
 

2.§ 
 
 
E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
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 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N D O K O L Á S 
 

 

 

Általános indokolás 
 
 
A mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését az indokolja, 
hogy a központi költségvetés által nyújtott támogatásból a működtetést nem lehet megoldani, 
a közérdekű kötelezettségvállalás útján az utóbbi két évben nem kapott az önkormányzat a 
feladat ellátására támogatást. A mezei őrszolgálat létesítése és működtetése nem kötelező 
feladata az önkormányzatnak. A mezei őrszolgálat eddigi működése nem bizonyult 
hatékonynak. 
 
 
 

Részletes indokolás 
 
 
 
Az 1.§-hoz: 
A mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére került sor. 
 
 
 
 
A 2.§-hoz: 
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A rendelet hatályba lépése került meghatározásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 

3/2012. (I. 27.) számú önkormányzati rendelete 
 

a mezei őrszolgálatról 
 

(Egységes szerkezetben) 

 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a 
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
19.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja. 
 
 

1.§ 
A rendelet területi, személyi hatálya 

 
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Kistarcsa 

város közigazgatási területéhez tartozó 
termőföldekre. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az erdő 
művelési ágú területre és halastóra. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) 
bekezdésben jelölt földterületek tulajdonosaira, 
földhasználóira, akár természetes személyek, 
jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre. 
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2.§ 

A mezei őrszolgálat 
 

(1) Az önkormányzat Kistarcsa város külterületén 
lévő termőföldek őrzésére és védelmére mezei 
őrszolgálatot létesít. 

(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat 
létszámát 1 főben állapítja meg. 

(3) A mezei őrszolgálatot mezőőr látja el. 
(4) Az önkormányzat a mezei őrszolgálatot 

fenntartja, feladatait meghatározza. A 
munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

(5) A mezőőrök foglalkoztatása a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben 
foglaltak szerint történik. 

 
 

3.§1 
Záró rendelkezések 

 
(1) A rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba, 

a mezei őrszolgálat bevezetésére, mezőőr 
alkalmazására ezen időponttól kerül sor. 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja. 

 
 
 

                                              
1
 Módosította és kiegészítette a 15/2012. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet 1§-a 


