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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. december 15-ei rendes ülésére 

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

    

A mezei őrszolgálat létrehozása, működtetése a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint nem tartozik az 

önkormányzat kötelező feladatai közé, ez önként vállalt feladatnak minősül. 

 

A mezei őrszolgálat létrehozásáról – lakossági igények figyelembevételével - 2012-

ben döntött a Képviselő-testület. A szolgálat működésének szabályait - a fegyveres 

biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 

törvény felhatalmazása alapján alkotott - a mezei őrszolgálat létesítéséről és 

működéséről szóló, többször módosított 1/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. 

 

A Képviselő-testület a 154/2014. (XI. 24.) sz. önkormányzati határozatában a mezei 

őrszolgálatot megszüntette, tekintettel annak alacsony hatékonyságára, valamint 

arra, hogy a magas fenntartási költségek miatt, annak működtetése gazdaságtalan. 

 

A megszüntetés további indoka, hogy időközben Tokodon megkezdte működését a 

Polgárőrség, valamint kiépítésre került a térfigyelő kamerahálózat. 

 

A mezei őrszolgálat megszüntetése miatt szükséges a Rendelet hatályon kívül 

helyezése. 

 

Fentiek alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

2014. december 8. 
 

 

 

                    Tóth Tivadar 

                   polgármester 
  



TERVEZET 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (….)  önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 

1/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres 

biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. 

évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Hatályon kívül helyezi a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

szóló 1/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletet. 

  

2.  §  Ez a rendelet 2015. december 31. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Tóth Tivadar     dr. Gál Gabriella 

          polgármester             jegyző 
 

 

 

A rendeletet ……… napján kihirdettem. 
 

 

 

 

 dr. Gál Gabriella 

                         jegyző 
 


