Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012.(III.29) Önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról és a mezői járulékról
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-nak (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 19. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a mezei őrszolgálat intézményes
bevezetéséről, valamint a földhasználók (földtulajdonosok) által fizetendő mezőőri járulékról
az alábbiakat rendeli el.

I.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja: Egyek Nagyközség külterületén lévő földterületeket rendszeresen
bejáró mezőőrök alkalmazásával, a földhasználók (földtulajdonosok) ingatlanain
megtermelt javak megóvásának elősegítése. A mezei őrszolgálat segítse elő a
bűnelkövetők tetten érését és felderítését, járuljon hozzá a községben gazdálkodók
vagyonának védelméhez. E rendelet célja továbbá, hogy meghatározza a mezőőri
tevékenység végzéséért járó mezőőri járulék mértékét és fizetésének módját.
(2) A rendelet területi hatálya Egyek Nagyközség közigazgatási területen lévő szántó,
gyep (rét vagy legelő) nádas, erdő, gyümölcsös művelési ágba sorolt külterületi
ingatlanokra terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, amely a (2) bekezdésben
meghatározott területen ingatlant használ vagy földhasználat hiányában tulajdonos.

II.
A mezei őrszolgálat működtetése
2. §
(1) A mezei őrszolgálat ellátásáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
a törvényben előírt, vizsgával rendelkező 2 fő 4 órás mezőőr alkalmazásával
gondoskodik.

III.
Mezőőri járulék
3. §
(1) Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségének
biztosítására a 1. § (3) bekezdése szerinti földhasználó (tulajdonos) a mezőőrök által
őrzött földrészlete után mezőőri járulékot köteles fizetni. A mezőőri járulék mértékét a
művelési ág, a természetbeni állapot, valamint az ingatlan nagyságának figyelembe
vételével kell megállapítani
(2) A mezőőri járulék éves díjtétele
a) szántó művelési ágú földterületek esetében

200 Ft/hektár

b) gyep(rét, legelő) és nádas művelési ágú földterületek esetében 100 Ft/hektár
c) gyümölcsös művelési ágú földterületek esetében
(3) A mezőőri járulék mértékét a kerekítés szabályai szerint
(tulajdonosonként) összevontan, egész hektárra kell megállapítani.

100 Ft/hektár
földhasználónként

(4) A mezőőri járulék kivetésénél a mezőőri szolgálat felállításkori, azt követően a tárgyév
január hó 1-i állapot az irányadó.
(5) A 3. § (2) bekezdés alapján megállapított mezőőri járulék kivetését, illetve annak mértékét
befolyásoló eseményeket – így különösen a használó (tulajdonos) személyében történt
változást, a földterület nagyságában történt változást, a művelési ág megváltozását – 8
napon belül köteles a használó (tulajdonos) bejelenteni a Polgármesteri Hivatal
jegyzőjének. A határidő lejárta után bejelentett változás(oka)t csak a tárgyévet követő évi
kivetéseknél lehet figyelembe venni
4. §
(1) A mezőőri járulék fizetési kötelezettségének megállapítása
a) a földhasználó (tulajdonos) nyilatkozata,
b) az ingatlan nyilvántartás adatai
c) a mezőőrök helyszíni felmérése
alapján történik.

5. §

(1) A mezőőri járulék megállapítása, közlése, beszedése a Polgármesteri Hivatal feladata.
(2) A mezőőri járulékot évente két egyenlő részletben március 15-ig és november 15-ig kell
megfizetni a Polgármesteri Hivatal bevételi számlájára. A határidőre be nem fizetett
mezőőri járulék adók módjára behajtandó.
6. §
(1) A mezőőri járulék megfizetésének kötelezettségét a polgármester állapítja meg.
7. §
(1) A mezőőrök feladatainak irányítását a polgármester látja el és gyakorolja a munkáltatói
jogokat.

IV.
Hatályba léptető rendelkezés

Jelen rendelet 2012. március hó 29-én lép hatályba.

Egyek, 2012. március 29.

____________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

_________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Záradék: az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Egyek, 2012. március 29.
_______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

