Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
Pécel 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,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a Pécel Város közigazgatási területén elhelyezkedő termőföldekre
és egyéb művelési ágú ingatlanokra (a továbbiakban együtt: termőföld), kivéve az erdőt és a halastavat.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott termőföld használóira,
tulajdonosaira, a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrökre.
2. § (1) Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 1. § (1)
bekezdésében meghatározott területek őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat létszámát kettő főben állapítja meg.
(3) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az önkormányzat éves
költségvetéséből és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.
(4) A mezei őrszolgálati feladatok ellátása a Képviselő-testület által alapított és fenntartott Pécel Város
Rendészeti Szolgálata keretein belül történik.
(5) A mezei őrszolgálat működéséről Pécel Város Rendészeti Szolgálatának vezetője évente köteles
beszámolni a Képviselő-testületnek.
3. § (1) A mezei őrszolgálatot a mezőőr látja el. A mezőőr alkalmazására vonatkozóan a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
(2) A mezőőr feladatát
a) a jogszabályok
b) szolgálati szabályzat
alapján köteles ellátni.
(3) A szakmai felügyeletet a mezőgazdasági igazgatási szerv és az illetékes rendőrkapitányság gyakorolja.
(4) A mezőőr felett a munkáltatói jogokat Pécel Város Rendészeti Szolgálatának vezetője gyakorolja.
(5) A mezőőr tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a gazdasági kamarákkal,
a gazdaszervezetekkel, a hulladékkezelést végző gazdasági szervezetekkel, a területileg illetékes
vadásztársasággal.
(6) A mezőőr jogait és kötelezettségeit az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.
törvény határozza meg.
4. § E rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.
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A rendeletet 2014. május 30. napján kihirdettem.
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