
JÁSZLADÁNY  NAGYKÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
 

11/1998. (VIII. 27.)  rendelete 
 

Jászladány nagyközség mezőőri szolgálatáról 
(egységes szerkezetben)1 

 
 
 

 
Jászladány Nagyközség Önkormányzata a fegyveres biztonsági őrségről, a 
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv., valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 126. §. /1/ 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a mezőőrök és hegyőrök 
szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM. Rendeletben foglaltakra – a 
Jászladány nagyközségi mezei őrszolgálatról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

I. FEJEZET 
 

A rendelet hatálya 
 

2. §. 
 
 

/1/ E rendelet hatálya kiterjed:  
 

a./ Jászladány Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területéhez tartozó 2 
termőföldnek – ide nem értve az erdők, halastavak, a védett természeti 
területek és értékek – használóira és tulajdonosaira (továbbiakban: 
földhasználó), 

 
b./ a /2/ bekezdésben meghatározott mezei őrszolgálat mezőőr tagjaira, valamint 

 
c./ Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára. 

 
/2/ A mezőőr e rendelet szerint ellátja Jászladány 3nagyközséghez tartozó 
termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és 
termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági 
építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét. 
 
 
 

II. FEJEZET 
 

A mezőőri szolgálat szervezete, felügyelete és működési területe 
 

                                                 
1 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 18/2002. (XII. 13.) 23/2005. (XII. 2.) 11/2009. (III. 29) 
25/2009. (IX. 19.) 33/2009. (XI. 29.) 17/2014. (XI. 29.) 27/2017. (XI. 28.) rendelete 
2 Törölte Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2009. (III. 29.) rendelet 1. §-a, hatályos 2009. 03. 29-től 
3 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2009. (III. 29.) rendelet 2. §-a, hatályos 2009. 03. 29-
től 



2. §. 
 

/1/ A nagyközségi mezei őrszolgálat négy fő mezőőri jelvénnyel és mezőőri szolgálati 
igazolvánnyal rendelkező, a 4Közalkalmazotti törvény alapján alkalmazott mezőőrből 
áll. 
 
/2/ A mezőőrök feladataikat a 5polgármester utasításai szerint végzik. 
 
/3/ A mezőőrök szakmai felügyeletét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
6Mezőgazdasági Szakigazgatási Szerv és a Jászberényi Rendőrkapitányság látja el. 
 
 

3. §. 
 

/1/ A mezei őrszolgálat működési területéhez az 1. §. /1/ bek. a./ pontjában megjelölt 
7termőföldek tartoznak. 
 
/2/ Az /1/ bek. szerinti működési terület négy körzetből áll, melynek területi  
felosztását e rendelet melléklete tartalmazza. 
 
 

III. FEJEZET 
 

A mezőőrök feladatai 
 

4. §. 
 
 

/1/ A mezőőr a 3. §. Által meghatározott működési területen jogosult és köteles: 
 

a./ Az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten 
ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény 
abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani, 

 
b./ azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési 

területről származó, jogellenesen szerzett szállítmány van feltartóztatni, a 
jármű vezetőjét és a járművön, illetve abban tartózkodókat igazoltatni, 

 
c./ azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány 

megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti a jászladányi Rendőrőrshöz 
bekísérni, 

 
d./ a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen 

szerzett terményt, tárgyat, állatot, valamint az elkövetéshez használt eszközt 
elvenni és azokat a jászladányi Rendőrőrsön átadni, 

                                                 
4 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2009. (III. 29.) rendelet 3. §-a, hatályos 2009. 03. 29-
től 
5 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2009. (III. 29.) rendelet 4. §-a, hatályos 2009. 03. 29-
től 
6 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2009. (III. 29.) rendelet 5. §-a, hatályos 2009. 03. 29-
től 
7 Törölte Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2009. (III. 29.) rendelet 6. §-a, hatályos 2009. 03. 29-től 



 
e./ a jogtalanul legeltetett, vagy felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak 

átadni, 
 

f./ feladatának ellátása során a részére biztosított szolgálati naplót naprakészen 
vezetni, a formaruhát, mezőőri jelvényt viselni, szolgálati igazolványát 
magánál tartani és azt a rendőrhatóság, valamint az ellenőrzésére jogosult 
szerv felszólítására, továbbá az intézkedése alá vont személy kérésére 
felmutatni, 

 
g./ a /2/ - /4/ bekezdésben meghatározottak szerint kényszerintézkedést 

foganatosítani, továbbá kényszerítő eszközöket használni, 
 

h./ az /5/ - /7/ bekezdésben foglaltak alapján sörétes vadászlőfegyvert használni, 
 

j./ 8a Jászberényi Rendőrkapitánysággal a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat polgármesterével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervvel együttműködni. 

 
/2/ A mezőőr feladatának ellátása során az intézkedéseinek ellenszegülő személlyel 
szemben testi kényszert alkalmazhat. 
 
/3/ Amennyiben a /2/ bekezdésben meghatározott testi kényszer nem vezet 
eredményre, úgy a mezőőr a rendelkezésére bocsátott – a feladatainak ellátása 
során hordtáskában tartott – könnygázszóró palackot a következők szerint 
használhatja: 
 

a./ a kényszerítő eszköz alkalmazására az érintettek – ha az eset körülményei 
lehetővé teszik – előzetesen figyelmeztetni kell, 

 
b./ a könnygázszóró palack alkalmazása során kerülni kell a sérülés okozását, 

illetve az intézkedés során megsérült személy részére – amint az lehetséges – 
segítséget kell nyújtani, 

 
c./ a könnygázszóró palack nem alkalmazható szemmel láthatóan kiskorú, súlyos 

beteg, vagy fogyatékos személlyel, illetve terhes nővel szemben, 
 

d./ amennyiben a kényszerítő eszköz alkalmazása a célját elérte további 
alkalmazásnak nincs helye, 

 
e./ a mezőőr a könnygázszóró palack alkalmazásának okát, idejét és helyét a 

szolgálati naplójába köteles bejegyezni.  
 
 
/4/ A mezőőr a /2/ bekezdésben meghatározott, a személyes szabadságot korlátozó 
intézkedéséről, valamint a /3/ bekezdésben foglalt kényszerítő eszköz használatáról 
köteles a Jászberényi Rendőrkapitányságnak, valamint a Nagyközségi 
Önkormányzat 9polgármesterének haladéktalanul részletes, írásbeli jelentést tenni. 

                                                 
8 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2009. (III. 29.) rendelet 7. §-a, hatályos 2009. 03. 29-
től 
9 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2009. (III. 29.) rendelet 8. §-a, hatályos 2009. 03. 29-
től 



 
10/5/ A mezőőr a rendelkezésére bocsátott sörétes vadászlőfegyvert kizárólag 
kártevő riasztására, 11használhatja. A sörétes lőfegyver használatának okát, idejét és 
helyét a szolgálati naplóba köteles bejegyezni. 
A mezőőr köteles havonta minden hónap 10. napjáig a Nagyközségi Önkormányzat 
polgármesterének részére írásban jelentést adni az általa használt sörétes 
vadászlőfegyver használatáról, a felhasznált lőszer mennyiségéről. 
/6/ A mezőőr a sörétes vadászlőfegyver /4/ bekezdésben előírtakon kívüli 
használatát, vagy véletlen elsülését haladéktalanul írásban köteles jelenteni a 
Nagyközségi Önkormányzat Jegyzőjének és a Jászberényi Rendőrkapitányságnak. 
 
/7/ Amennyiben a fegyver alkalmazása következtében kár keletkezett, vagy sérülés 
történt, úgy a mezőőr köteles gondoskodni a helyszín biztosításáról. 
 
 

IV. FEJEZET 
 

A mezőőri járulék 
 

5. §. 
 

/1/ Az 1. §. /1/ bekezdés a./ pontjában meghatározott termőföld használói illetve ha 
ez ismeretlen annak tulajdonosai a /4/ bekezdésben meghatározott mértékkel 
számított mezőőri járulék megfizetésére kötelesek. 
 
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti az adott évre vonatkozó fizetési kötelezettség a tárgyév 
első napján érvényes állapotnak megfelelő földhasználati, illetve tulajdonjog alapján 
áll fenn. 
 
/3/ A /2/ bekezdésben meghatározott földhasználati, illetve tulajdonjogi változást az 
érintettek (régi és az új földhasználók) a jog átadását, illetve átvételét követő 15 
napon belül a Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában köteles 
írásban bejelenteni. 
 
/4/ 12A mezőőri járulék mértéke: 850,- Ft/ha/év. 
 

6. §. 
 

/1/ Az 5. §. /4/ bekezdése szerinti mértékkel számított mezőőri járulékot a 
földhasználó évente két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig 
köteles befizetni a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési számlájára. 
 
/2/ A befizetés teljesíthető csekken. 
 
 
 
 

                                                 
10 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2009. (III. 29.) rendelet 9. §-a, hatályos 2009. 03. 29-
től 
11 Törölte Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2009. (III. 29.) rendelet 9. §-a, hatályos 2009. 03. 29-től 
12 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 27/2017. (XI. 29.) rendelet 1. §-a, hatályos 2018. január 
1-től 



V. FEJEZET 
 

Átmeneti, záró rendelkezések 
 

7. §. 
 

E rendelet szabályait 1998. évben az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 
 
/1/ Az 1. §. /1/ bekezdés a./ pontjában meghatározott termőföldre vonatkozóan az 
1998. évi mezőőri járulék fizetési kötelezettség az 1998. szeptember 1-i állapotnak 
megfelelő földhasználati, illetve tulajdonjog alapján áll fenn. 
 
/2/ A fizetési kötelezettség 1998. szeptember 1-től áll fenn. 
 
/3/ Az 1998. évi mezőőri járulékot a földhasználó egy összegben 1998. november 15-
ig köteles befizetni a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési 
számlájára. 
 

8. §. 
 

/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1998. szeptember 
1. napjától kell alkalmazni. 
 
/2/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló többszörösen módosított 1959. évi IV. tv., a fegyveres 
biztonsági őrségről, a Természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. tv., valamint a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998.  
(IV. 30.) FM. Rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
13E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, az irányelvbe 
ütköző rendelkezést nem tartalmaz. 
 
 
Jászladány, 1998. július 7. 
 
 
                           A jegyző távollétében helyettesítéssel megbízott: 
 
 
/: Sziráki Benedek :/                                                         /: Kalmár András :/ 
    polgármester                                                          igazgatási csoportvezető 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalta 2017. november 28-án: 
 
 
 Lovász Imre  
 jegyző  
  

                                                 
13 Beiktatta Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 33/2009. (XI. 29.) rendelet 1. §-a, hatályos 2009. 11. 29-től 



Melléklet a 11/1998. (VIII. 27.) sz. önkormányzati rendelethez.14 
 
Jászladány Nagyközség Önkormányzata mezei őrszolgálatához tartozó külterületi 
termőföldek körzeti felosztásáról. 
 
I-II. számú Körzet 

 

A Jászladány nagyközség belterületi határától észak-nyugatra, északra, észak-keletre eső 
termőföldek – 3226-os Jászalsószentgyörgyi út , Jászalsószentgyörgy-Jászladány, Jászkisér-
Jászladány Tiszasüly-Jászladány, Besenyszög-Jászladány közös határa, Halomi út, Bíró K. 
dűlő és a Besenyszögi út által határolt terület. 
1-21-es és a 28-as tábla. 
 

III-IV. számú Körzet 

 

A Jászladány nagyközség belterületi határától dél-keletre, délre, dél-nyugatra –3226-os 
Jászalsószentgyörgyi út, Jászalsószentgyörgy-Jászladány Szászberek-Jászladány Besenyszög-
Jászladány közös határa, Halomi út, Bíró K. dűlő és a Besenyszögi út által határolt terület. 
22-27-es  és  29-48-as tábla. 
 
 
 

                                                 
14 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 25/2009. (IX. 19.) rendelete, hatályos 2009. 09. 19-től 


