
Kiskunhalas Város Képviselô-testületének 
12/2000. (III. 28.) Ktr. számú 

r e n d e l e t e 
a termôföldek ôrzésérôl 

 
Kiskunhalas Város Képviselô-testülete az 1997. évi CLIX. tv. felhatalmazása alapján a 
termôföldek ôrzése, a város külterülete közrendjének, közbiztonságának erôsítése 
érdekében a mezei ôrszolgálat működésérôl az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A rendelet célja  
 
 

Kiskunhalas város közigazgatási területéhez tartozó termôföldek és természetvédelmi 
területek ôrzése, a termôföldeken lévô, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, 
felszerelések, eszközök, haszon- és vadállatok, továbbá a mezôgazdasági építmények, 
földmérési jelek védelme, a külterület közrendjének, közbiztonságának erôsítése. 
 

2. § 
 

1Mezei ôrszolgálat 
 

2/1/ Az 1. §-ban megjelölt cél elérése érdekében Kiskunhalas Város Képviselô-testülete 
10 fô mezôôrbôl álló mezei ôrszolgálatot létesít. 
 
3/1/A/ A mezei őrszolgálat létszáma 2007. február 01. napjától 7 fő, 2007. augusztus 01. 
napjától 6 fő mezőőr. A mezei őrszolgálat létszámát a polgármester biztosítja. 
 
/2/ A mezei ôrszolgálat létesítésére, a mezôôrök jogaira és kötelezettségeire, 
feladataira, az általuk használt kényszerítô eszközök használatának szabályaira az 
1997. évi CLIX. tv. 16-29. §-ait és a végrehajtására kiadott 29/1998. (IV. 14.) FM. 
rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.  
 
4/3/ A mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett területeken a tevékenységét Kiskunhalas 
Város Önkormányzata, a munkáltató, a Városi Rendészet vezetője és a közvetlen 
munkahelyi vezető utasításai alapján látja el. 
 
/4/ A mezei ôrszolgálat megbízott vezetôje Kiskunhalas Város Képviselô-testületének 
évente az elvégzett munkáról beszámolási kötelezettséggel tartozik. 
 

                                                 
1 Az eredeti rendelet 2.,4.,5.,6., §-ait a 35/2002/XII.18./ Ktr.sz. rendelet hatályon kívül helyezte, mely a mezőőri dij 
megállapítására és behajtására vonatkozott. Hatálybalépésének napja: 2003.január 1. 
2 A rendelet 2.§ (1) bekezdését a 4/2007.(I.31.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés napja: 2007. január 31. 
3 A rendelet 2.§ (1/A) bekezdését a 4/2007.(I.31.) sz. rendelet iktatta be. Hatálybalépés napja: 2007. január 31. 
4 A rendelet 2.§ (3) bekezdését a 4/2007.(I.31.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés napja: 2007. január 31. 



 2

 
3. § 

 
Záró rendelkezések 

 
/1/ E rendelet     2000. március 28. napján lép hatályba. 
 
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg A termôföldek ôrzésérôl szóló, módosított 
15/1998. /VII.03./ Ktr. számú rendelet hatályát veszti. 
 
/3/ A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 
 
 
 
Tóth Zoltán sk.        dr. Ferenczi Mária sk. 
 polgármester        aljegyzô 
 
 
 


