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Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képvisel -testülete
35/2000. (XII. 21.) számú rendelete
a mezei rszolgálatról
a 6/2001 (IV.17.) a 17/2002.(VI.17.) a 20/2002. (IX.16.) a 8/2003. (III.17.), a 22/2003.
(X.20.), a 23/2003. (X.02.) és a 9/2006. (IV.18.) sz. módosító rendelettel
egységes szerkezetben
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képvisel -testülete a mez gazdasági term föld területek
rzése érdekében fegyveres biztonsági rségr l, a természetvédelmi és mezei rszolgálatról
szóló 1997. évi CLIX. törvény (továbbiakban : Tv.) 19. §-ban kapott felhatalmazása alapján a
település mezei rszolgálat létesítésének feltételeir l és m ködésének szabályairól az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§
(1) 1A rendelet hatálya Bugyi nagyközség közigazgatási területéhez tartozó külterületi
term föld védelmére terjed ki.
(2) 2A rendelet hatálya a 6000 m2 nél kisebb terület tanyára nem terjed ki.
(3) 3
2.§
(1) Az 1. §-ban meghatározott terület védelmét, a mezei
önkormányzat mez rök alkalmazásával látja el.

rszolgálati feladatokat az

(2) A mezei rszolgálat a megyei földm velésügyi hivatal általi
követ en kezdheti meg m ködését.

nyilvántartásba vételét

3.§
(1) A mez r feladata, hogy a mez gazdasági term föld, mez gazdasági termények és
termékek, gépek, felszerelések és eszközök, mez gazdasági, valamint geodéziai
építmények, jelek rzését biztosítsa, megakadályozza az illegális hulladék-, építési
törmelék lerakását.
(2) A mez r az rzött vagyont veszélyeztet vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten
ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására
és a terület elhagyására köteles felszólítani.
(3) A mez r azt a járm vet, amelyr l alaposan feltételezhet , hogy azon a m ködési
területr l származó jogellenesen szerzett szállítmány van, köteles feltartóztatni, a járm
vezet jét és a járm vön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni.
(4) A mez r azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járm vön lev szállítmány
megszerzésének jogszer ségét nem valószín síti, köteles a legközelebbi rend ri szervhez
bekísérni.
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Módosította: 17/2002. (VI.17.) sz. rendelet , hatályos: 2002. június 17. napjától.
Módosította: a 6/2001. (IV.17.) sz. rend. ; a 17/2002. (VI.17.) sz. rendelet , hatályos: 2002. június 17. napjától
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Hatályon kívül helyezte: 9/2006.(IV.18.) sz. rend. , hatálytalan: 2006. április 18. napjától.
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(5) A mez r a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt l a jogellenesen szerzett
terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt köteles elvenni és
azokat a legközelebbi rend ri szervnek átadni.
(6) A mez r köteles a jogtalanul legeltetett, illet leg felügyelet nélkül talált állatot a
tulajdonosnak átadni.
(7) Az (1)-(6) bekezdésekben meghatározott feladatok ellátását a Tv. kötelez en írja el a
mez rök számára.
(8) A mez r együttm ködik a Bugyi községi körzeti megbízottakkal, a Dabasi
Rend rkapitánysággal, és a Mi Együtt a Biztonságunkért Faluvéd Egyesülettel.
4.§
(1) A mezei rszolgálat megalakítási, fenntartási és m ködési költségeit a 2001. évben január
1-jei állapot szerint a földhasználó, ha az ismeretlen, akkor a tulajdonos által fizetett
mez ri járulékból kell fedezni. A fizetési kötelezettség a továbbiakban minden évben a
február 1-jei állapot szerint történik.
(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)
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a) A mez ri járulék összege szántó esetében 10 ha-ig 12 Ft/100m2/év (1200 Ft/ha/év), a
10 ha feletti területrészek 6 Ft/100 m2/év (600 Ft/ha/év). A járulékfizetés szempontjából
minden megkezdett 100 m2 után kell a járulékot megfizetni.
b) A mez

ri járulék összege rét-legel esetében 6/Ft/100m2/év (600 Ft/ha/év).

c) Az a) pontban szerepl szántó m velési ágban besorolt földrészek összevontan
kezelend k a járulékfizetési kötelezettsége megállapításához, valamint a b) pontban
feltüntetett rét-legel m velési ágban besorolt földrészek összefontan kezelend k a
járulékfizetési kötelezettsége megállapításához.
Az a) és b) pont járulékfizetési kötelezettsége megállapításához nem vonható össze.
(5)
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A (4) bekezdésben meghatározott mez ri járulék megfizetésének kötelezettségét a
Mez gazdasági és Közbiztonsági Bizottság állapítja meg.

(6) Akinek az összes földhasználata az 1000 m2
megfizetése alól.

t nem haladja meg, mentes a járulék

(7) A járulékot minden évben egy összegben július 31-ig kell megfizetni.
(8)3 A megállapított mez ri járulék összegét a Mez gazdasági Bizottság javaslata alapján, a
kérelemre, a képvisel testület csökkenti vagy elengedheti, amennyiben
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Módosította: 8/2003.(III. 17.) sz. rend., hatályos: 2003. április 1. napjától
Módosította a 23/2003.(X.20.) sz. rendelet , hatályos: 2003. október 20. napjától.
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a) belvizes terület tulajdonosa vagy használója a belvizesség fennállását minden év május
31. napjáig a Polgármesteri Hivatalnak írásban bejelenti és annak tényét a bizottsági
szemle június 30. napjáig meger síti.
b) elemi kár következtében a termés részben vagy egészében megsemmisült és a terület
használója kár keletkezését követ 3 munkanapon belül azt írásban bejelenti és a
bizottsági szemle azt 15 napon belül meger síti.
Ebben az esetben a folyó évre szóló mez ri járulék visszafizetését rendelheti el a
Képvisel -testület.
c) 1
(9)2 Bugyi Nagyközség Önkormányzata a mez
rendeli el.

ri járulék kivetését 2002. január 01-t l

(10)3.
5.§
(1) A mez r felett a munkáltatói jogokat a képvisel -testület, egyéb esetben a polgármester
gyakorolja.
(2) A mez r szakmai felügyeletét a Pest Megyei Földm velésügyi Hivatal és a Dabas városi
Rend rkapitányság látja el.
6.§
(1) E rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba.
(2) A mez ri tevékenységre vonatkozóan a Tv. rendelkezéseit, valamint a végrehajtásra
kiadott 29/1998. (IV. 30.) FM és a 17/2000. (IV.10.) FVM-PM együttes rendeletet kell
alkalmazni e rendelettel együtt.

Szatmári Ben sk.
polgármester

Rozgonyi Erik sk.
jegyz

Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. április 20-án.

Szatmári Attila jegyz
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1. sz. melléklet
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Hatályon kívül helyezte: 8/2003.(III.17.) sz. rend.; hatálytalan: 2003. április 1. napjától
Beiktatta: 6/2001. (IV.17.) sz. rend. ; Módosította a 17/2002. (VI.17.) sz. rendelet , hatályos: 2002. június 17.
napjától
3
Beiktatta és hatályon kívül helyezte a 22/2003.(X.20.) sz. rendelet , hatálytalan: 2003. november 30. napjától.
4
Hatályon kívül helyezte: 9/2006.(IV.18.) sz. rend. , hatálytalan: 2006. április 18. napjától.
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