Rezi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

19/2005. (XI.15.), 11/2012. (V.30.), 1/2017. (II.1.) és a 13/2017.
(X.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított
13/2005. (X.01.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról
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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
19/2005. (XI.15.), 11/2012. (V.30.), 1/2017. (II.1.) és a 13/2017. (X.31.)
önkormányzati rendeletekkel módosított
13/2005. (X.01.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról
Rezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági
őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
19. §-ában kapott felhatalmazás alapján a község közigazgatási területén lévő
mezőgazdasági rendeltetésű termőföldek őrzése érdekében a következő rendeletet
alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén termőfölddel rendelkező
(tulajdonos, földhasználó) személyekre terjed ki.
(2) A személyi hatály alatt a természetes, a jogi és nem jogi személyeket egyaránt érteni
kell, az állami tulajdont képező termőföldek és erdők használói kivételével.
A mezei őrszolgálat
2. §
(1) A képviselő-testület a község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek –
ideértve a magántulajdonban lévő szórványerdőket is – őrzésére mezei őrszolgálatot
létesít.
(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 1 főben állapítja meg.
A mezőőr
3. §
(1) A mezei őrszolgálatot a mezőőr látja el.
(2) A mezőőr feladatát az önkormányzat képviseletében eljáró polgármester (a
továbbiakban: fenntartó) utasításai szerint végzi, és az gyakorolja felette a
munkáltatói jogosítványokat.
(3) A mezőőrök szakmai felügyeletét a megyei földművelésügyi hivatal és az illetékes
rendőrkapitányság látja el.
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A mezőőri járulék
4. §
(1) Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit
a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a
központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell – fele-fele arányban –
biztosítani.
(2) A mezőőri járulék mértékét jelen rendelet melléklete tartalmazza.
(3) A mezőőri járulék kivetésével, beszedésével kapcsolatos hatáskörét a Képviselőtestület a polgármesterre ruházza át.
A mezőőri járulék megfizetése, bejelentése, befizetések határideje
5. §
(1) A mezőőri járulék fizetésére kötelezett – e rendelet 1. §-ban meghatározott személy
– az 1. sz. függelék szerinti formanyomtatványon köteles legkésőbb 2001. március
30. napjáig a fenntartónak bejelenteni használatában és/vagy tulajdonában lévő,
vagy ezt követően használatába és/vagy tulajdonába került, avagy abból kikerült – e
rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott – termőföldet.
A termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást a használó vagy a
tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a fenntartónak.
(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel – azt
a személyt terheli, akinek használatában és/vagy tulajdonában a termőföld a tárgyév
január 1. napján van.
(3)1 A mezőőri járulékot egy összegben, minden év szeptember 30-ig kell megfizetni.
(4)2
(5)3 A mezőőri járulék befizetését a Rezi Község Önkormányzata 74500255-16050279
számú számlájára kell teljesíteni.
(6)4 A mezőőri járulék fizetési kötelezettség nem terheli azt az 1. § (1) bekezdésben
meghatározott személyt, aki a Külterületen állandó bejelentett lakosként él. A járulék fizetési kötelezettség alól mentesség arra a földterületre szól, amelyre az állandó
bejelentett lakcíme érvényes.
(7)5 A mezőőri járulék megfizetését kötelezett kérelmére, kamatmentes részletekben
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Módosította a 13/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. január 1-től.
Hatályát vesztette a 14/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján. Hatálytalan: 2018. január 1től.
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Módosította az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. április 1-től.
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Módosította a 19/2005. (XI.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2006. január 1-től.
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Módosította a 19/2005. (XI.15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2006. január 1-től.
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történő fizetéssel is lehet engedélyezni azokban az esetekben, ahol a fizetési
kötelezettség mértéke kötelezett magánszemély havi jövedelmének 20 %-át
meghaladja, vagy a fizetési kötelezettség mértéke az 50.000,- Ft-ot meghaladja.
A bejelentés elmulasztása
6. §6
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba.
(2) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a
mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.
(3) A mezőőri ellátás folyamatos biztosítása érdekében – ha a befizetett mezőőri járulék
a szükséges kiadásokat nem fedezi – az önkormányzat átmenetileg a
költségvetéséből, az általános tartalék terhére megelőlegezi az indokoltan felmerült
kiadások fedezetét.
(4) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az Önkormányzat Képviselő-testületének
a mezei őrszolgálatról szóló 24/2000. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete és az
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001. (VIII.30.) számú rendelete a mezei
őrszolgálatról szóló 24/2000. (XII.15.) számú rendelet módosításáról.
Rezi, 2005. szeptember 26.
Cserép Gábor sk.
polgármester

Takács Ádám sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Rezi, 2005. október 1.
Takács Ádám sk.
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § i) pontja. Hatálytalan 2012.
május 31-től.
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Melléklet7
a 13/2005. (X.01.) önkormányzati rendelethez

A járulék alapja a termőföld nagysága, eszerint a járulék mértéke a nullás helyrajzi
számmal kezdődő külterületeken a következő:
1000-3000 m2 esetén 500 Ft/év,
3001-6000 m2 esetén 650 Ft/év,
6000
m2 felett 0,11Ft/m2/év.
A járulék mértéke a külterületen lévő nem nullás helyrajzi számú területeken a
következő:
4000 m2-ig
4000 m2 felett
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1000 Ft/év,
1200 Ft/év.

Módosította a 13/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. január 1-től.
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Függelék
a 13/2005. (X.01.) önkormányzati rendelethez

Bejelentés / Kijelentés
(megfelelő aláhúzandó)
a mezőőri járulék-fizetés alapját képező adatokról
1./ Bejelentő neve:............................................ (szül.: .......................................................
anyja neve: .................................................) lakcíme: ...................................................
Termőföld helyrajzi
száma:

Művelési ága:

Területe: (ha – m2)

2./ Kijelentés esetén:
a/ A termőfölddel a továbbiakban rendelkező:
Neve: ....................................................................................
Lakóhelye: ...........................................................................
b/ A kijelentés alapja: adás-vétel, bérlet, egyéb: ...........................................................
A kijelentés időpontja: ...............................................................................................
3./ Bejelentés esetén a termőföld használatának jogcíme: (kérjük a megfelelő szót
aláhúzni):
tulajdonos, haszonbérlő, egyéb: ...................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben/kijelentésben
foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Rezi, 201.........................................................
...................................................................
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