
TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
___ /2011. ( _____ ) önkormányzati rendelete 

a mezei ırszolgálatról szóló 
11/1998. (VI. 18.) KKÖT számú rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fegyveres biztonsági 
ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

 
1. § 

 
 
Hatályát veszti a mezei ırszolgálatról szóló 11/1998. (VI. 18.) KKÖT számú rendelet, 
valamint az azt módosító 13/1998. (IX. 29.) KKÖT r.; 26/1998. (XII.29.) KKÖT r.; 15/2005. 
(VI.28.) KKÖT r.; 17/2009. (X.28.) KKÖT rendelet és 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati 
rendelet. 
 

 
2. § 

 
 

Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.  
 
 
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyzı 

 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2011. december ______ 
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyzı



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
a mezei ırszolgálatról szóló 

11/1998. (VI. 18.) KKÖT számú rendeletet   
hatályon kívül helyezı 

___ /2011. ( _____ ) önkormányzati rendelethez 
 

 
Társadalmi hatás: A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó 
termıföldek - ide nem értve az erdıt, a halastavat - ırzésérıl mezei ırszolgálat létesítésével 
gondoskodhat.  Az ırszolgálat megszüntetésével a területeket érintı bőnözés kockázata nıhet, 
csökkenhet a közbiztonság. 
 
Gazdasági hatás: Mezııri járulék nem kerül kivetésre, egyéb gazdasági hatása nincs. 
 
Költségvetési hatás: A 2012. január 1. napjától a mezııri járulék nem kerül kivetésre, a 
fenntartással és megszüntetéssel járó költségeket az önkormányzat a 2012. évi 
költségvetésében eredeti elıirányzatként tervezi. 
 
Környezeti és egészségi következmények: Nincs jelentıs következmény. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Megszüntetéssel járó nyilvántartási, jelentési, 
elszámolási feladatok, nincs jelentıs kihatása. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Lakossági kezdeményezés alapján a 
Képviselı-testület a 340/2011.(XI. 29.) KNÖT határozatával 2012. február 29. napjával 
megszünteti a mezei ırszolgálatot.  
 
A megszüntetésrıl szóló döntés alapján kell rendelkezni a mezei ırszolgálatról szóló helyi 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyzı 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDOKOLÁS 
a mezei ırszolgálatról szóló 

11/1998. (VI. 18.) KKÖT számú rendeletet   
hatályon kívül helyezı 

___ /2011. ( _____ ) önkormányzati rendelethez 
 
A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termıföldek - ide nem értve az 
erdıt, a halastavat - ırzésérıl mezei ırszolgálat létesítésével gondoskodhat. A mezei 
ırszolgálat létrehozása, mőködtetése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény szerint nem tartozik az önkormányzat kötelezı feladatai közé, ez önként vállalt 
feladat. 
 
A mezei ırszolgálat létrehozásáról 1998-ban döntött a képviselı-testület. A szolgálat 
mőködésének szabályairól a fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei 
ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: törvény) felhatalmazása 
alapján alkotott, a mezei ırszolgálatról szóló 11/1998. (VI. 18.) KKÖT önkormányzati 
rendelet szól.  
 
A szolgálat mőködési kereteit a mezei ırszolgálat megalakításához, fenntartásához és 
mőködéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjérıl és feltételeirıl szóló 
64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes rendelete tartalmazza. 
 
A törvény 19. § (1) bekezdése szerint „az önkormányzati mezei ırszolgálat megalakítási, 
fenntartási és mőködési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett 
mezııri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni”, a 
(2) bekezdés alapján „a megalakítási, fenntartási és mőködési költségek felét, de legfeljebb a 
külön jogszabályban meghatározott összeget a központi költségvetés biztosítja 
hozzájárulásként az agrárpolitikáért felelıs miniszter által vezetett minisztérium fejezetébıl.” 
 
A 2012.  évi költségvetési koncepció tárgyalása során – figyelemmel a település jelentıs 
mezıgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodói beadványára - a Képviselı-testület 
340/2011.(XI. 29.) KNÖT határozatában úgy foglalt állást, hogy a mezei ırszolgálatot 2012. 
február 29. napjával megszünteti, mivel részben annak hatékonysága, részben a fenntartási 
költségek alakulása további fenntartását, mőködtetését nem indokolják. 
  
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredı kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 

 
Dr. Kárpáti Tibor 

                  jegyzı 
 
 

 
 
 
 
 
 



Kiszombor község Önkormányzatának 
11/1998. /VI. 18./ KKÖT. 

számú 
r e n d e l e t e  

mezei ırszolgálatról.  
/Egységes szerkezet/ 

 
 

Kiszombor község Önkormányzatának Képviselıtestülete a mezıgazdasági termıföld 
területek ırzése érdekében az 1997. évi CLIX. törvény felhatalmazása alapján, annak 
végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1 § 
 

/1/ A rendelet hatálya Kiszombor község közigazgatási területéhez tartozó 6233 hektár 
külterület védelmére terjed ki. 
 
(2)  Az (1) bekezdés szerinti külterület védelmét az alábbi területi beosztásban, három 
körzetben, három mezıır látja el: 
a) I. körzet: a Régi Makói utca végétıl induló út, amely az árvízvédelmi töltésbe 
torkollik -  Maros folyó -  a román-magyar államhatár – a Görbe-dőlı - a Hajdú-dőlı – 
a román-magyar államhatárhoz vezetı 431-es út által bezárt terület, 
b) II. körzet:  43-as fıút - körforgalmi csomópont – 431-es út – a Régi Makói utca 
végétıl induló út, amely az árvízvédelmi töltésbe torkollik – Maros folyó – 
Ferencszállás közigazgatási határa – Makó-Újszeged vasútvonal által bezárt terület,   
c) III. körzet: Makó-Újszeged vasútvonaltól délre esı terület – Ferencszállás-Deszk-
Kübekháza közigazgatási határa – a román-magyar államhatár - a Görbe-dőlı - a 
Hajdú-dőlı által bezárt terület. 1 

 
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 nyilvántartásba vételét 
követıen kezdheti meg mőködését. 
 

3 § 
 

/1/ A mezıır feladata, hogy a mezıgazdasági termıföld, mezıgazdasági termények és 
termékek, gépek, felszerelések és eszközök, háziállatok, mezıgazdasági, valamint 
geodéziai építmények, jelek ırzését biztosítsa. 
/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. 
_______________  
1 módosította a 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet  



/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. 
 
/4/ A mezıır azt a személyt, aki a nála, vagy a feltartóztatott jármővön levı 
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 elkövetéséhez 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/ bekezdésben meghatározott feladatok ellátását az 1997. évi CLIX. 
törvény kötelezıen írja elı a mezıırök számára. 
 
/8/ A mezıır együttmőködik a rendırséggel és a határırséggel.  
 
 

4 § 
 

/1/ A mezei ırszolgálat megalakítási, fenntartási és mőködési költségeit az 1998. 
évben július 1-jei állapot szerint a földhasználó, ha az ismeretlen akkor a tulajdonos 
által fizetett mezııri járulékból kell fedezni. Fizetési kötelezettség 1999-tıl május 31-
jei állapot szerint történik. 
 
/2/ A központi költségvetés az /1/ bekezdésben foglalt feladatokhoz hozzájárulást 
biztosít. 
 
/3/ A mezııri járulék összege m2-ként 0,1 Ft /1.000 Ft/ha./ 
 
/4/ A mezııri járulék mértékét 1999-tıl minden évben a költségvetési rendelet 
határozza meg. 
 
/5/ A (3) és (4) bekezdésben meghatározott mezııri járulék megfizetésének 
kötelezettségét a polgármester állapítja meg. 
 
/6/ A járulékot 1998. évben november 30-ig, a továbbiakban évente egy összegben 
szeptember 30-ig kell megfizetni.1

 

 
/7/ A megállapított mezııri járulék összegét indokolt esetben a képviselıtestület 
csökkentheti vagy elengedheti.  
____________ 
1  módosította a 13/1998. (IX.29.) KKÖT r. 

 



Indokolt eset: a./ ár - belvíz sújtotta terület esetében, 
b./ más típusú elemi kár következtében a termés részben vagy egészben 

megsemmisült. 
 
(8) 1   Mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól az a földhasználó, illetve tulajdonos,  
         1.) akinek a (3) bekezdés szerint megállapított fizetési kötelezettsége 
  a./ 1998. évben a 100 forintot, 
  b./ 1999. évtıl kezdıdıen a 300 forintot 
  nem haladja meg. 
 
 2.) akinek használatában levı földterület nagysága 
  a./ 2005. évtıl nem haladja meg a 3.000 m2-t. 2

 

 
 

5 § 
 

/1/ A mezıır felett a munkáltatói jogokat a képviselıtestület, egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
/2/ A mezıır szakmai felügyeletét a Csongrád megyei Földmővelésügyi Hivatal és a 
Makó városi Rendırkapitányság látja el. 
 

6. § 3 

 
/1/ E rendelet 1998. július l napján lép hatályba. 
 
/2/ A mezııri tevékenységre vonatkozóan az 1997. évi CLIX. törvény rendelkezéseit, 
valamint a végrehajtására kiadott 29/1998. /IV. 30./ FM. és a 30/1998. /IV. 30./ FM-
PM. együttes rendeletet kell alkalmazni e rendelettel együtt. 
 
Nagy Tibor sk. Gulácsiné Somogyi Ilona sk. 
polgármester. jegyzı. 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: 1998. június 19. 
Gulácsiné Somogyi Ilona sk. 
 jegyzı 
 
Megjegyzés:  
A 13/1998. /IX.29./ KKÖT. számú rendelet módosította az 1998. évben fizetendı 
járulék határidejét. 
Hatálybalépés idıpontja: 1998. IX. 29. 
 
Kiszombor, 1998. szeptember 29.    Gulácsiné Somogyi Ilona sk.
         Jegyzı 
_______________ 
1  módosította és kiegészítette a 26/1998. (XII.29.) KKÖT r. 
2  módosította és kiegészítette a 15/2005. (VI.28.) KKÖT r. 
3  módosította a záradékkal a 17/2009. (X.28.) KKÖT r. 
 



 
Módosította:  
A 26/1998. (XII.29.) KKÖT r. 
Egységes szerkezetbe foglalva: 1998. december 29.  

Gulácsiné Somogyi Ilona sk. 
         jegyzı 

 
Módosította:  
A 15/2005. (VI.28.) KKÖT r. 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2005. július 28. 
Kiszombor, 2005. július 28. 

Dr. Morvai Márta sk. 
         jegyzı 

 
 
Záradék:  
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
Módosította:  17/2009. (X.28.) KKÖT r. 
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2009. október 28. 
Kiszombor, 2009. október 28.   
         Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          Jegyzı 
 
 
Módosította:  11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet  
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. június 1. 
Kiszombor, 2011. június 1.   
          
         Dr. Kárpáti Tibor  
          jegyzı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


