Tetétlen Község Önkormányzat
Képviselő - Testületének
24/2011. (XII.22.) ÖKT. sz.
RENDELETE
a mezei őrszolgálatról

Tetétlen község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a fegyveres biztonsági
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16.§ és
19.§-ban foglaltak alapján az alábbiakat rendeli el.

1.§
A rendelet területi, személyi hatálya

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Tetétlen község közigazgatási területéhez tartozó
termőföldekre (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas).
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az erdőművelési ágú területekre, védett természeti
területekre és értékekre, halastavakra.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a 1.§ (1) bekezdésben jelölt földterületek
tulajdonosaira, földhasználóira, akár természetes személyek, jogi vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek (továbbiakban: érdekelt).
2.§
A mezei őrszolgálat

(1) Az önkormányzat Tetétlen község külterületén található termőföldek őrzését és védelmét
mezei őrszolgálat útján kívánja ellátni, ennek érdekében mezei őrszolgálatot létesít.
(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 2 (kettő) főben állapítja meg.
(3) A mezei őrszolgálatot a mezőőrök látják el, a 29/1998.(IV. 30.) FM rendeletben, valamint
1997. évi CLIX. tv. 23.§-26.§-ában foglaltak értelmében, és feladatukat az abban foglaltaknak
megfelelően.
(4)Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: fenntartó) a mezei
őrszolgálatot fenntartja, feladatait meghatározza és a munkáltatói jogokat gyakorolja. Az
egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.
(5) A mezőőrök foglalkoztatása a Munka Törvénykönyvéről szóló törvényben foglaltak
szerint történik.

3.§
A mezőőrök jogai és kötelezettségei

(1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles
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 levő szállítmány
megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez
bekísérni,
d.) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett
terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és
azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni,
e.) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak
átadni.

(2) A mezei őrszolgálat tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, a polgárőrséggel,
a működési területén lévő vadásztársaságokkal, illetve munkája során a polgárokkal és az
egyéb civil egyesületekkel jó viszonyt alakít ki.

4.§
Mezőőri járulék mértéke, fizetésének módja

(1) Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a
földhasználó, illetőleg a földtulajdonos által fizetett mezőőri járulékból, valamint a központi
költségvetésben e célra biztosított hozzájárulásból fedezi.
(2) A mezőőri járulék mértékét a fenntartási és működési kiadások, illetve az állami
hozzájárulás változásainak figyelembevételével évenként kell megállapítani.
(3)1 A mezőőri járulék mértéke 2015. január 1. napjától hektáronként 1.300.-Ft/év.
(4) Abban az esetben, ha a mezőőri járulék fizetésére kötelezett által használt földterület
térmértéke nem éri el vagy meghaladja (3) bekezdés szerinti térmértéket, az alábbiakat kell
figyelembe venni:
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a.) 0,5 hektár feletti térmértéknél az 1 hektárra vonatkozó díjtétel 100 %-át,
b.) 0,5 hektár alatti térmértéknél az 1 hektárra vonatkozó díjtétel 50 %-át kell fizetni.
(5) A mezőőri járulékot a kötelezett két egyenlő részletben, minden év március 15-ig és
szeptember 15-ig fizetheti be kamatmentesen az önkormányzat költségvetési számlájára
csekken vagy közvetlen átutalással.
(6)2 Az (5) bekezdéstől eltérően 2014. évben az első részlet befizetése április 30. napjáig
történhet kamatmentesen.
(7) Az (5) bekezdésben megjelölt határidőig be nem fizetett mezőőri járulékot az adók

módjára behajtandó köztartozás szabályai szerint kell behajtani.
(8) A járulék határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén a Ptk. szerinti
késedelmi kamattal terhelten kell a járulékot megfizetni.
(9) Mentes a mezőőri járulék megfizetésének kötelezettsége alól a Tetétlen Községi
Önkormányzat a rendelet területi hatálya alá tartozó, a tulajdonában, illetve
használatában lévő földrészletek után.
(10) A mezőőri járulékokat elkülönített szakfeladaton kell nyilvántartani, az így befolyt
összeg a mezei őrszolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek fedezetére fordítható.

5.§
Járulékfizetés keletkezése, megszűnése

(1) A járulékfizetési kötelezettség 1.§. (1) bekezdésében meghatározott ingatlan
használatbavétele, illetve a tulajdonjog keletkezését követő év első napján keletkezik, tehát a
járulékfizetés alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan használója, ennek hiányában
az ingatlan tulajdonosa.
(2) A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a
használó személye, illetve a tulajdonjog megszűnik.
(3) Amennyiben az őrzött ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonosok által írásban
megkötött megállapodásban kijelölhetik a járulékfizetés alanyát. Megállapodás hiányában a
tulajdonosoknak a tulajdoni hányadaik alapján kell a járulékot megfizetni.
(4) Amennyiben a mezőőri járulék fizetésére kötelezett személyében változás következik
be, köteles a változást nyilvántartásba vétel céljából 15 napon belül bejelenteni a
Polgármesteri Hivatalban.
(5) A Polgármesteri Hivatal jogosult a bejelentett adatokat az ingatlan-nyilvántartásban
ellenőrizni, illetve kérheti a használói jogot biztosító szerződés, megállapodás bemutatását.
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(6) Járulék fizetésére kötelezett földterület tulajdonjogának, illetve használói jogának
elhallgatása, illetve valótlan adatok közlése esetén az érdekelt a mezőőri járulékot fizetési
kötelezettségének keletkezéséig visszamenőleg köteles megfizetni.
6. §
(1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tetétlen, 2011. december 22.

Borbélyné Fülöp Hajnalka s.k.
polgármester

Almásiné dr. Molnár Brigitta s.k.
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2011. december 23.-án

Almásiné dr. Molnár Brigitta
jegyző

