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Az előkészítésben közreműködött:
Dr. Ballagó Katalin jegyző
Előterjesztés
mezei őrszolgálat létrehozásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 17. § (1) és (2) bekezdései alapján az önkormányzat a helyi közbiztonságról,
vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszközök alkalmazására törvény alapján
jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat.
Az így létrehozott szervezet alaptevékenységét a megyei rendőr-főkapitánysággal kötött
együttműködési megállapodás alapján a rendőrség szakmai felügyelete mellett végzi munkáját.
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.
törvény (továbbiakban: Rendészeti tv.) 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat rendészeti
szervet hozhat létre.
Önkormányzati rendészeti szervet - a községi, a városi képviselő-testület, a megyei jogú városi
közgyűlés, a fővárosban a fővárosi kerületi képviselő-testület és a közgyűlés - a polgármesteri
(főpolgármesteri) hivatal a Mötv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátása
érdekében belső szervezeti egységként, önálló költségvetési szervként, költségvetési szerv
belső szervezeti egységeként hozhat létre. A feladat a (2) bekezdésben meghatározott személy
önálló alkalmazása útján is ellátható. Önkormányzati rendészeti szervet több önkormányzat
társulásos formában is működtethet.
A (2) bekezdés szerint önkormányzati rendészeti szerv tagjaként foglalkoztatható az
önkormányzati természetvédelmi őr, a közterület-felügyelő, a mezőőr, a rendészeti feladatokat
ellátó erdészeti szakszemélyzet, a rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti
szakszemélyzet és a halászati őr.
2019. január 1. napján hatályba lépett és a közterület-felügyeletről szóló 20/2018. (XI. 16.)
önkormányzati rendelet alapján a közterület felügyelet az Aszódi Polgármesteri Hivatal
Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztály keretén belül működik, két fő
közterület felügyelővel és egy fő segédfelügyelővel, akiket a Jegyző nevez ki, és akik
feladatkörükben eljárva hivatalos személyek.
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény foglalja össze a mezei őrszolgálat létesítésével a mezőőrök foglalkoztatásával
és a mezőőrök feladataival kapcsolatos tennivalókat.
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Ennek megfelelően a települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek
- ide nem értve az erdőt, halastavat - őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat.
Több települési önkormányzat közös mezei őrszolgálatot is létesíthet.
A mezei őrszolgálat létrehozását a mezőgazdasági igazgatási szervnek (Pest Megyei
Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal) be kell jelenteni, amely az őrszolgálatot közhiteles
hatósági nyilvántartásba veszi.
A mezőőri szolgálat tényleges végrehajtója a mezőőr, aki a termőföldek őrzését, valamint a
termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök,
haszonállatok, továbbá a mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó
személy.
A mezőőr feladatát az őrszolgálatot létrehozó települési önkormányzat (a továbbiakban:
fenntartó) utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a mezőgazdasági igazgatási szerv és a
rendőrség látja el.
A fenntartó a mezőőr foglalkoztatásáról, illetve a foglalkoztatás megszüntetéséről a
mezőgazdasági igazgatási szervet és a rendőrséget a foglalkoztatást, illetve annak
megszüntetését megelőzően öt napon belül írásban értesíti.
A mezőőr a 1997. évi CLIX. törvényből, a működési és szolgálati szabályzatból,
mezőgazdasági alapismeretből, lőfegyverismeretből, valamint az egyes rendészeti feladatokat
ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott ismeretekből vizsgát tesz.
A mezőőrnek a 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott tevékenység folytatására való
jogosultságát a rendőrség által kiadott szolgálati igazolványa igazolja. A mezőőr szolgálati
igazolványának, tartalmára, kiadására, nyilvántartásba vételére és nyilvánosságára az egyes
rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.
A mezőgazdasági igazgatási szerv (Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara (a továbbiakban: NAK)) a mezőőr számára az előírt vizsga és eskü letétele után
szolgálati naplót ad ki.
A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal,
valamint formaruhával való ellátásáról a fenntartó gondoskodik.
A mezőőr elsődleges feladatai a következők:
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 az abban tartózkodókat igazoltatni;
c)
azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány
megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a rendőrségre bekísérni;
d)
a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett
terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a
rendőrségnek átadni.
e)
a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül tálalt állatot a tulajdonosnak átadni.
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A mezőőr ugyanakkor köteles a tudomására jutó bűncselekményről és szabálysértésről a
rendőrséget, vagy más szervet értesíteni, illetőleg a hatáskörrel rendelkező szervnél eljárást
kezdeményezni.
A mezőőri szolgálat létrehozásának és működésének költségei több tényezőből tevődnek össze.
Kiadási oldalon jelentkezik a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres
biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012.(XII. 14.)
BM Rendelet 5. számú mellékletében meghatározott kötelezően biztosítandó mezőőri és
formaruha, melyeknek kihordási ideje 12 és 36 hónap között van.
Költségként jelentkeznek a sörétes lőfegyver, könnygázszóró palack, tanfolyam és vizsgadíjak,
és a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzési költsége: telefon, távcső,
fényképezőgép, folyamatos lőszer biztosítás, illetve üzemanyag költségek. A dologi
kiadásokon kívül biztosítani kell a mezőőr munkabérét.
Bevételi oldalon alapvető rendelkezés, hogy a mezőőri szolgálat finanszírozásának egyik
pillére az állami hozzájárulás, másik pedig a mezőőri járulék lehet.
A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami
hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009.(V.22.) FVM-PM
rendelet úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat
megalakítási költségeinek 50 %-át, de - mezőőrönként és hegyőrönként - legfeljebb 500.000,Ft-nak a megtérítését a nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül igényelheti. Az
önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek
- személyi és dologi kiadások - 50%- ának, de legfeljebb 90.000,-Ft/hó/fő megtérítését
negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti a tárgyidőszak utolsó napjától számított 30 napon
belül.
A hozzájárulást az a települési önkormányzat vagy hegyközség (a továbbiakban együtt:
önkormányzat) igényelheti, amelynek őrszolgálata a NAK által vezetett nyilvántartásban
szerepel.
A mezőőri járulék mértékének és megfizetésének módját a települési önkormányzat a mezei
őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza.
A döntést alátámasztja, hogy ha a földhasználó ismeretlen, akkor a földterületre eső járulékot a
tulajdonosnak kell kifizetnie, amely járulék, adók módjára történő köztartozásnak minősül.
A mezőőri járulék kivetéséhez, nyilvántartásához, valamint a mezőőri szolgálat nyilvántartásba
vételéhez szükséges a közhiteles ingatlan-nyilvántartásból adatok - a mezőgazdasági területek
helyrajzi száma, a terület nagysága, a földhasználó vagy tulajdonos neve, lakcíme - beszerzése.
A jelenlegi jogszabályok alapján mind a földhasználati nyilvántartásból, mind az ingatlannyilvántartásból szükséges adatok beszerzése. Ez térítésköteles, melynek díja a földhasználati
nyilvántartásból való adatszolgáltatás esetén a földhasználati lap másolati díja oldalanként
(155/2009.(XI. 16.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése) 800,- Ft oldalanként, míg az ingatlan
nyilvántartásból való adatszolgáltatás elektronikus úton (176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 2. §
(2) bekezdése) ingatlanonként 200,-Ft.
Költségek
1. A mezőőrség megalakításával járó kiadások
Egy mezőőrre jutó kiadások:
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Eszközök
Kötelező felszerelés:
Sörétes vadászlőfegyver (használt )
Könnygázszóró palack
Mezőőri formaruha
Mezőőri
formaruha
Tanfolyamdíj,
vizsgadíj
Szolgálati telefon előfizetés
Javasolt eszközök
Távcső
Fényképezőgép
Keresőlámpa
Éjjel látó készülék

Ft
100.000 Ft-tól
1.200 Ft
kb. 250.000 Ft
kb. 50.000 Ft
2700 Ft/hó

20.000 Ft
20.000 Ft
10.000 Ft
95.000 Ft

A fegyverviselési engedély, fegyvertartással (engedélyezés, tárolás) felmerülő költségek a
mezőőrt terhelik.
2. A működtetéssel járó kiadások egy mezőőrre jutó összege
Kiadás megnevezése
Bér: havi 250.000. forintos bruttó bérrel
kalkulálva. A bér összege növekedhet, ha
éjszakai munkavégzést is végez, ez külön
pótlék juttatására jogosít. Az összeg egy évre
vetítve tartalmazza a bruttó bér + munkáltató
által fizetendő közterheket.

Ft/év

3.570.000 Ft

Motor vagy gépkocsi használat költségtérítése nem pontosan ismert
Telefonhasználat költsége éves

33.000 Ft.

Lőszer

10.000 Ft

Bevétel
Kialakítás egyszeri támogatás: 500.000 Ft
Havi támogatás: 90.000 Ft/fő/hónap
+ esetleges mezőőri járulék, ennek mértékét az önkormányzat határozhatja meg.
Van ahol 100 Ft/hó minden megkezdett hektár után, van ahol 1.000 Ft/év minden megkezdett
hektár után.
A mezőőr a közterület-felügyelet szervezetén belül kerülne alkalmazásra egy fővel, ami létszám
bővítést nem jelentene a Hivatalban, mivel jelenleg egy közterület-felügyelői álláshely
hosszabb ideje betöltetlen. A mezei őrszolgálat felállítása után szükséges lesz az Aszódi
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására is,
a mezei őrszolgálat feladataival ki kell egészíteni az Aszódi Polgármesteri Hivatal közterületfelügyeletének ügyrendjét.
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A városhoz tartozó ingatlanok számát szántó, rét, szőlő, kert, gyümölcsös, legelő, erdő, kivett,
fásított terület megosztásban, külterület és zártkert tagozódásban az előterjesztés 2. számú
melléklete tartalmazza.
A rendelkezésre álló adatok alapján figyelembe véve a kiadási és bevételi oldalakat, valamint
a mezőőri szolgálat által ellátott feladatok eredményességét indokoltnak látjuk a mezőőri
szolgálat létrehozását.
Megfontolásra javasoljuk a mezőőri járulék bevezetését, az előterjesztéshez csatoljuk a rendelet
tervezetét is. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a az
alábbiakról rendelkezik: fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét
bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy
korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Erre
tekintettel a rendelet hatályba lépésének javasolt időpontja 2020. július 1. napja.
A rendelet tervezet indokolása:
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezőőri őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 19. § (1) bekezdés alapján a működéséhez szükséges mezőőri járulék mértékéről
és megfizetésnek módjáról a képviselő-testületnek rendelkeznie kell mégpedig a mezőőri
őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi rendeletben.
Ennek megfelelően első lépésként rendeletet kell alkotni a mezőőri őrszolgálat létesítéséről és
rendeletben szabályozni kell a mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a
települési Önkormányzat feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja azzal, hogy ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A Kat.-ban
meghatározott jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő
joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolni és a meghozott döntéseknek mindenkor meg
kell felelniük a szükségesség és arányosság követelményének.
A veszélyhelyzetre tekintettel meghozott döntések esetében a Miniszterelnökség és a
Belügyminisztérium 2020. március 27. napján kelt tájékoztatója tartalmazza azon
állásfoglalást, mely szerint a polgármester jogköre kiteljed a rendeletalkotásra is.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A rendelet célját határozza meg, azt, hogy a mezei őrszolgálat létrehozásával az önkormányzat
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Aszód város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzését, a termőföldeken lévő,
illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá
mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok, földmérési jelek védelmét, az
illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozását és a külterület közrendjének
közbiztonságának erősítését kívánja elősegíteni, biztosítani.
2. §-hoz A rendelet hatályát határozza meg.
3. §-hoz Meghatározza, hogy a rendelet alkalmazásában mit jelent a termőföld.
4. §-hoz A mezőőri szolgálat létrehozásával és működésével kapcsolatos kereteket határozza
meg.
5.-7. §-okhoz Meghatározza mezőőri járulékfizetési kötelezettség alanyát, a mezőőri járulék
mértékét, és a mentességet.
8. §-hoz Meghatározza befolyt járulék felhasználását, valamint hatályba léptető rendelkezést
tartalmaz.
Határozati javaslat
Aszód város Önkormányzat …/2020. (V. .) határozata
a mezei őrszolgálat létrehozásáról
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselőtestülettel egyeztetve úgy döntött, hogy Aszód Város Önkormányzata
1.
2020. …… 1. napjától 1 fős mezőőri szolgálatot hoz létre, az Aszódi Polgármesteri
Hivatal Településkép-védelmi és Közterület-felügyeleti Osztály keretén belül.
2.
továbbá készüljön előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának,
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására,
3. felkéri a jegyzőt az őrszolgálat felállításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős:

Polgármester, Hatósági és Titkársági Osztály útján

Határidő:

2020.06.30.

Aszód, 2020. 05. 21.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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Melléklet
1. A mezőőri formaruha részletes leírása és kihordási ideje 70/2012. (XII.14.) BM rendelet
szerint
Mezőőrök és hegyőrök formaruhája
Megnevezés

Sor-

Irányszín

szám

Alapellátási norma
alapnorma

kieg.
norma

Tervezett
viselési
idő
(hónap)

I. Terepi szolgálati egyenruha
A) Téli viseletelemek
1.

Téli kabát

zöld

1 db

36 hó

2.

Polár dzseki egyben
téli kabát bélés

zöld

1 db

36 hó

3.

Téli nadrág

zöld

2 db

24 hó

4.

Vízhatlan téli nadrág

zöld

1 db

24 hó

5.

Téli mellény (polár)

zöld

1 db

12 hó

6.

Téli sapka

zöld

1 db

36 hó

7.

Sál

zöld

1 db

36 hó

8.

Kesztyű

zöld

1 db

36 hó

9.

Téli zokni

zöld

3 pár

12 hó

zöld

1 pár

24 hó

10. Bakancs

B) Nyári és őszi-tavaszi viseletelemek
1.

Nyári-őszi-tavaszi
nadrág

zöld

3 db

12 hó

2.

Pulóver

zöld

1 db

24 hó

3.

Hosszú ujjú ing

zöld

2 db

12 hó

4.

Rövid ujjú ing

zöld

2 db

12 hó

5.

Nyári-őszi-tavaszi
sapka

zöld

1 db

24 hó

6.

Zokni

zöld

5 pár

12 hó

7.

Átmeneti cipő

zöld

1 pár

24 hó
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C) További viseletelemek
1.

Derékszíj - 40 mm
széles

2.

Láthatósági mellény

barna

1 db

36 hó

D) Védőruházat
1.

Polár aláöltözet (felső
és alsó)

zöld

1 db

2.

Esőruházat

zöld

1 db

3.

Gumicsizma

zöld

1 db

4.

Kamásli

zöld

1 db

E) Felszerelési eszközök megnevezése
1.

Szolgálati oldaltáska

2.

Névkitűző

1 db

3.

Jelvény

1 db

4.

Taktikai öv

zöld

1 db

5.

Fegyvertok (övtok)

zöld

1 db

6.

Tártok

zöld

1 db

7.

Bilincstok*

zöld

1 db

8.

Gázspray tok

zöld

1 db

9.

Irattartó övtáska

zöld

1 db

barna

10. Rendőrbot tartó karika

1 db

1 db

A *-gal jelölt tétel csak a mezőőrre vonatkozik.
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2. Használt földterületek megoszlása
A
B

Egyéni gazdaság(Település)
Gazdaságok száma
összesen(Település)

48
48

E

Használt földterület művelési ág:
Erdő(Település)
Használt földterület művelési ág:
Gazdaság méretet el nem érők
termőterülete(Település)
Használt földterület művelési ág:
Gazdasághoz tartozó egyéb
terület(Település)

F

Használt földterület művelési ág:
Gyep(Település)

10,7306

G

Használt földterület művelési ág:
Gyümölcsös összesen(Település)

2,6241

H

Használt földterület művelési ág:
Gyümölcsös termőterület(Település)

2,6241

J

Használt földterület művelési ág:
Konyhakert(Település)

K

Használt földterület művelési ág:
Mezőgazdasági terület(Település)

C

D

64,2437

14,4102

2,3782

,8915
486,7476

Használt földterület művelési ág:
L Nádas(Település)
Használt földterület művelési ág:
Nem hasznosított mezőgazdasági
M terület(Település)
N

Használt földterület művelési ág:
Szántó(Település)

472,1788

O

Használt földterület művelési ág:
Szőlő termőterület(Település)

,3226

P

Használt földterület művelési ág:
Szőlő terület összesen(Település)

,3226

Q

Használt földterület művelési ág:
Termőterület összesen(Település)
Forrás:(TeIR)|KSH-AMO

551,0913
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Aszód Város Polgármesterének
/2020. (V. ) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról
Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a fegyveres őrségről,
a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja:
a) Aszód város közigazgatási területéhez tartozó, külterületi fekvésű termőföldek,- ide nem
értve az erdőt, a halastavat, - őrzése,
b) a termőföldeken lévő, illetve azokhoz tartozó termények és termékek, felszerelések,
eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok
földmérési jelek védelme,
c) az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása,
d) a külterület közrendjének, közbiztonságának erősítését szolgáló mezei őrszolgálat felállítása,
valamint az őrszolgálat működési feltételeinek biztosítása.
2. §
(1)
E rendelet területi hatálya Aszód város közigazgatási területén fekvő termőföldekre a
(2) bekezdésben foglalt kivételekkel terjed ki.
(2)
Nem terjed ki a rendelet területi hatálya az erdő művelési ágú területekre és a
halastavakra.
(3)
A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti termőföld tulajdonosára,
illetve a termőföldet használó természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség
nélküli egyéb szervezetre.
2. Értelmező rendelkezés
3. §
E rendelet alkalmazásában:
Termőföld: az a földrészlet, amely Aszód város közigazgatási területén fekszik, és az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, zártkert, rét, legelő (gyep), nádas művelési
ágban van nyilvántartva.
3. A mezei őrszolgálat
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4. §
(1) Aszód város Önkormányzata az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásáról az Aszódi
Polgármesteri Hivatal szervezetén belül működő mezei őrszolgálat létrehozásával
gondoskodik.
(2) A mezei őrszolgálatot a mezőőr látja el.
(2) A mezőőr jogszabályban meghatározott formaruhát és szolgálati jelvényt visel.
(3) A mezei őrszolgálat, illetve a mezőőr feladatait a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint
látja el. A mezőőr feletti munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
(4) A mezei őrszolgálat köteles együttműködni a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a
kormányhivatal szerveivel valamint a polgárőrséggel.
4. A mezőőri járulék megfizetése és mértéke
5. §
(1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a földhasználót, ennek hiányában azt a
tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) terheli, akinek a termőföld a tárgyév január hó
1. napján használatában vagy tulajdonában van, és annak az évnek az utolsó napján szűnik meg,
amikor a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszűnik.
(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett 1. melléklet szerinti
földhasználatra vonatkozó nyilatkozata és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján történik.
(3) A mezőőri járulék kivetését, illetve annak mértékét befolyásoló adatok változását –
különösen a termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást, a módosult
térmértéket, a megváltozott művelési ágat – az ezt igazoló okirat bemutatása mellett 30 napon
belül köteles a kötelezett bejelenteni.
(4) A (3) bekezdés szerinti változást és az 5.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot e rendelet
melléklete szerinti nyomtatványon, illetve elektronikusan a www.aszod.hu oldalon
rendelkezésre álló űrlapon kell bejelenteni.
(5) A fizetendő járulék mértékét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a
jegyző állapítja meg.
(6) A mezőőri járulékot a kötelezettnek tárgyév szeptember 15. napjáig egyösszegben kell
megfizetnie az önkormányzat elkülönítetten kezelt mezei őrszolgálat alszámlájára.
(7) A nem határidőben megfizetett mezőőri járulék után késedelmi pótlékot kell fizetni.
(8) A Polgármesteri Hivatal jogosult a bejelentett adatokat az ingatlan-nyilvántartásban
ellenőrizni.
(9) A mezőőri járulék az 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (3) bekezdése szerint adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősül, melynek behajtására az ingatlan fekvése szerinti települési
önkormányzat jegyzője jogosult.
6. §
(1) A mezőőri járulék mértéke:
a) szántó esetén 1200 Ft/ha/év,
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b) rét, legelő, nádas művelési ágú termőföld esetén 200 Ft/ha/év,
c) kert, zártkert, művelési ágú termőföld esetén 4000 Ft/hrsz/év,
d) szőlő, gyümölcsös művelési ágú termőföld esetén 4000 Ft/ hrsz/év.
(2) A mezőőri járulékot a kötelezett valamennyi földrészletének művelési áganként összevont
területe és az (1) bekezdésben foglalt művelési ágankénti éves díjtétel szorzata alapján kell
megállapítani.
(3)
A (2) bekezdés alkalmazása során a közös tulajdonban lévő termőföld esetén a
tulajdonostárs tulajdoni hányadára jutó területmértéket kell figyelembe venni.
5. Mentesség a mezőőri járulék megfizetése alól
7. §
Mentes a mezőőri járulék megfizetése alól
a) az a kötelezett, akinek használatában, tulajdonában lévő valamennyi termőföld után az adott
tárgyévre fizetendő mezőőri járulék nem éri el az 1000 Ft összeget,
b) a Magyar Állam és a helyi önkormányzat.
6. Záró rendelkezések
8. §
(1) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg a mezei
őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.
(2) Ez a rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba.
Aszód, 2020. május …

Dr. Ballagó Katalin
jegyző

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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Melléklet a a mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról
szóló …/2020. (V. …. ) rendelethez
Nyilatkozat a mezőőri járulék megállapításához / változás bejelentéséhez1
(a megfelelő rész aláhúzandó)
1. A termőföld:
Helyrajzi száma:
Területének nagysága:
Művelési ága:
2. A tulajdonos adatai:
Természetes személy
Jogi személy
Neve:
Neve:
Születési neve:
Székhelye:
Anyja neve:
Nyilvántartási száma:
Születési helye:
Törvényes képviselője:
Születési ideje:
3. Tulajdoni hányad:
4. A jogszerű földhasználó(k) adatai:
Természetes személy
Jogi személy
Neve:
Neve:
Születési neve:
Székhelye:
Anyja neve:
Nyilvántartási száma:
Születési helye:
Törvényes képviselője:
Születési ideje:
5. A jogszerű használat jogcíme:
6. Alulírott
földtulajdonos
kijelentem, hogy az 1. pontban megjelölt termőföldet

a nyilvántartott művelési ágnak megfelelően használom.

a nyilvántartott művelési ágtól eltérően2
ként
használom.

földhasználatra vonatkozó megállapodás alapján a 4. pontban megjelölt személy
használja.
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Egyéb megjegyzés:
Tudomásul veszem, hogy a tulajdonomban/használatomban lévő földterület után mezőőri
járulék fizetendő. Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Aszód,

év

hónap

nap
nyilatkozó aláírása

Minden külön helyrajzi számon nyilvántartott termőföld után külön-külön kitöltendő.
Amennyiben a kötelezett a művelési ágtól eltérően használja a földterületet, akkor az illetékes
földhivatalnál a tulajdonosnak kérelmeznie kell a művelési ág megváltoztatása iránti eljárás
lefolytatását.
1
2
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7. Amennyiben adatváltozás bejelentése történik3, a változás időpontja:
év
hónap
nap
(A változás időpontja a tulajdonos és a termőföld nagyság változása esetén a földhivatali
bejegyző határozat kelte, használó, vagy a használat jogcímének változása esetén a jogviszony
létrejöttének napja.)
Aszód,

év

hónap

nap

nyilatkozó aláírása

3

A változásnak megfelelően az 1.-6. pont a megváltozott adatok szerint kitöltendő.
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

(2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 17. § )
Rendelet-tervezet címe:

Aszód Város Polgármesterének ……./2020. (…….) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulék
mértékéről és megfizetésének módjáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás:
Költségvetési hatás:
Környezeti, egészségügyi
Adminisztratív terheket
Egyéb hatás:
következmények:
befolyásoló hatás:
A helyi lakosság szempontjából a
A mezőőrség megalakítása
Nincsenek.
Nincs.
Nincs.
társadalmi hatások különfélék lehetnek. A anyagi megterhelést jelent az
gazdálkodók költsége értelemszerűen nőni önkormányzat számára,
fog. A rendszeres járőrözés azonban, a
azonban a költségek részbeni
megfelelő ellenőrzési technikák kialakítása megtérülése várható az állami
elősegítheti a bűnesetek számának
támogatásból és a kivetendő
csökkenését, az illegális hulladéklerakást. járulék bevételből.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A rendelet törvényi felhatalmazáson alapuló megalkotása lehetővé teszi annak a jogalkotói szándéknak a megvalósulását, hogy a
külterületeken nőjön a biztonság, rend.
A rendelet megalkotásának elmaradása A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén nem előzhetők meg eredményesen a külterületen elszaporodó nem
kívánatos jelenségek, és nem növelhető hatékonyan a közbiztonság.
esetén várható következmények:
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Szervezeti:
biztosított
biztosított

Tárgyi:
biztosított

Pénzügyi:
biztosított
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