13/2014. (I.29.) önkormányzati határozat
Mezei Őrszolgálat Alapító Okirata
1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Mezei
Őrszolgálat Alapító Okiratát az indítvány melléklete szerinti tartalommal.
2. Heves Város Önkormányzat Képvelő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
dokumentum aláírására, ezzel egyidejűleg felkéri a Jegyzőt a végrehajtásra.
Felelős: Csáki Zsigmond polgármester
Határidő: 2014. február 1.
Végrehajtásért felelős: Szabó Sándor címzetes főjegyző
A 13/2014. (I.29.) önkormányzati határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mezei Őrszolgálat
Alapító Okirata
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 5. §-a alapján a
helyi Mezei Őrszolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint tartalommal adja ki:
1./ A költségvetési szerv neve, székhelye:
Neve: Heves Városi Mezei Őrszolgálat
Székhelye: 3360 Heves, Arany János út 8.
2./ A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabályok:
- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény,
- a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet,
- Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-felügyeletről és a mezei
őrszolgálatról szóló 4/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete
3./ A költségvetési szerv alapítója, fenntartó szerve:
Az Intézmény alapítója és fenntartója: Heves Város Önkormányzata
4./ A költségvetési szerv: önálló jogi személy
5./ A költségvetési szerv ellátandó alaptevékenységének megnevezése, jogszabályban
meghatározott közfeladata:
Szakmai alaptevékenysége: Heves város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide
nem értve az erdők, halastavak, védett természeti területek és értékek, hegyközségi tagok
szőlőültetvényeinek területét - és az ahhoz tartozó mezőgazdasági építmények, eszközök,

termények és felszerelési tárgyak, továbbá földmérési jelek vagyonvédelmére, valamint e
területen a környezetvédelemre terjed ki.
Államháztartási szakigazgatási besorolása:
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálata
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti meghatározása:
031030 Közterület rendjének fenntartása

6./ Az Intézmény illetékessége, működési köre:
Heves város közigazgatási területe 3 részre oszlik:
I. terület:
Apáti és kiséri útköz
Pusztacsász
Bútelki tanya
Gulya lapos
Második nyomás
Harmadik nyomás
Borbás tanya
Nagy halom
Kivételes nyomás
Fekete tanya
Nagy lineális
Fácános
Muszáj

II. terület:
Halbik
Zöld kastély
Vesszős
Sárga puszta
Volt borpince
Bőr híd
Beöthy tanya

III. terület:
Alatka
Góbis halom
Bazsó major
Hevesi szőlő
Adler tag
Homoki dűlő
Bercsényi tanya
Posta út
Kapitány halom
Herceg tag
Mihályi tanya
Sándor tanya

7./ Az feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatellátáshoz a költségvetési szervnek rendelkezésére áll a Heves, Arany János út 8.
szám alatti irodahelyiség a hozzá kapcsolódó mellékhelyiségekkel. A feladatellátást szolgáló
munkaeszközöket, felszereléseket az 1. számú melléklet tartalmazza.
8./ A vagyon feletti rendelkezési jog:
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Heves Város Önkormányzat vagyonáról,
a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyon kezeléséről szóló 13/2013. (VI. 28.)
önkormányzati rendelete szerint.
9./ Az Intézmény foglalkoztatottjainak kinevezési rendje:
Az Intézmény három főből tevődik össze, egy vezető mezőőrből és két beosztott mezőőrből.
Az Intézményt vezető mezőőr felel a mezőőrök beosztásáért, a vezénylési terv elkészítéséért,

a szabadságolási és helyettesítési terv elkészítéséért, és a mezőőrök szakszerű
munkavégzéséért, továbbá javaslati joggal élhet munkaviszonyuk megszüntetésére, fegyelmi
és anyagi felelősségüket érintő kérdésekben.
A mezőőrök közalkalmazottak – jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(Mt.) rendelkezései az irányadók. A kinevezési és felmentési jogköröket a Képviselő-testület,
az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. Az Intézményt vezető mezőőrt a
Képviselő-testület bízza meg határozott időtartamra, nyilvános pályázati eljárás útján.
A mezőőrök szakmai kapcsolattartója a Hevesi Polgármesteri Hivatal Beruházási és
Városüzemeltetési Csoport vezetője.

10./ Záradék:
Jelen Alapító Okiratot Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2014. (I.29.)
számú határozatával fogadta el.
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba.
Heves, 2014. január 30.
Csáki Zsigmond
Polgármester

1. számú melléklet
Mezőőri formaruha és egyéb felszerelések jegyzéke 1 főre
a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet alapján

Formaruha:
1 db téli kord- vagy posztóöltöny
1 db nyári öltöny
1 db nyári nadrág
1 db bélelhető kabát
1 db esőkabát
1 db kalap
1 db téli sapka
1 db sál
1 db nyakkendő
1 pár kesztyű
4 db ing
8 pár zokni
1 pár gumicsizma
1 pár bakancs

Kihordási idő:
24 hónap
12 hónap
12 hónap
36 hónap
24 hónap
36 hónap
36 hónap
36 hónap
36 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap

Egyéb felszerelések:
1 db sörétes fegyver
1 db könnygázszóró palack
Működéshez javasolt további felszerelési tárgyak:
1 db kerékpár
1 db bőrtáska
1 db sörétes fegyvertok
1 db sörétes lőszertartó
1 db zseblámpa

1 db látcső

