
 

 

Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2013. (XI.29) önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról 
 

 

 

Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a fegyveres biztonsági őrzésről, a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a következőket rendeli el:  

 

1.§ 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Vasad Község közigazgatási területéhez tartozó 

termőföldekre, tanyákra, zártkerti ingatlanokra. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki erdő művelési ágú területre és halastóra. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az 1. §. (1) bekezdésében jelölt földterületek 

földhasználóira és tulajdonosaira, akár természetes személyek, akár jogi személyiséggel 

rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek. 

 

2. § 

A mezei őrszolgálat 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek, 

zártkertek, mezőgazdasági ingatlanok őrzésére mezei őrszolgálatot létesít. 

(2) A mezei őrszolgálati feladatokat az Önkormányzat a mindenkori költségvetési 

rendeletében meghatározott számú mezőőr alkalmazásával látja el. 

(3) A mezőőr foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony alapján történik, a munkáltatói 

jogokat a polgármester gyakorolja. 

(4) A mezőőr feladatát a polgármester utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a megyei 

földművelésügyi hivatal és az illetékes rendőrkapitányság látja el. 

(5) A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró 

palackkal, valamint szolgálati jelvénnyel ellátott formaruhában látja el szolgálatát. 

(6) A mezőőr feladata, hogy a mezőgazdasági termőföld, mezőgazdasági termények és 

termékek, gépek, felszerelések és eszközök, mezőgazdasági, valamint geodéziai építmények 

őrzését biztosítja, megakadályozza a hulladék, építési törmelék illegális lerakását. 

(7) A mezőőr az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért 

személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a 

terület elhagyására köteles felszólítani. 

(8) A mezőőr azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési 

területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, köteles feltartóztatni, a jármű 

vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni. 

 

 

 

 

 

 



3. § 

A mezőőri járulék 

 

(1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez 

ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által 

biztosított hozzájárulásból kell fedezni. részben a mezőri járulék fedezi, amelynek 

megfizetésére a földhasználó köteles.  

(2) Amennyiben a földhasználó ismeretlen, a mezőőri járulék megfizetésére a tulajdonos 

köteles. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában kötelezettek.  

(3) A mezőőri járulék mértéke hektáronként 3000 Ft/év, de minimum 1000 Ft/év.  

 

4. § 

A mezőőri járulék megfizetése 

 

(1) A földhasználó vagy a tulajdonos minden év január 31. napjáig köteles bejelenteni a 

termőföldet, amely a tárgyév január 1. napján a használatában, vagy tulajdonában volt. 

(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés 

elmaradása esetén azt a személyt terheli, akinek tárgyév január 1. napján a termőföld a 

használatában, vagy – földhasználó hiányában – a tulajdonában volt.  

(3) A mezőőri járulék fizetésére kötelezett személy a termőföld használati vagy 

tulajdonjogában történt változást 30 napon belül köteles bejelenteni a polgármesternek.  

(4) A mezőőri járulék összegét az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés, illetve az 

ingatlan-nyilvántartás alapján a polgármester minden év március 1. napjáig határozattal 

állapítja meg.  

(5) A mezőőri járulék egyharmadát minden év március 15. napjáig, a fennmaradó összeget 

szeptember 15. napjáig kell megfizetni Vasad Község Önkormányzatának.  

(6) A mezőőri járulék összege a kötelezett által az előző évre vonatkozóan befizetett helyi 

iparűzési adó összegével, de legfeljebb a járulék kétharmadával csökkenthető. 

 

5. § 

Záró rendelkezések 

 

 (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

6.§ 

Jogharmonizációs záradék 

 

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 

szabályozást tartalmaz. 

 

     

Marton József Zoltán Bárányné Billinger Erzsébet 

polgármester jegyző 

  

Kihirdetve: 

Vasad, 2013. november 29.  

 Bárányné Billinger Erzsébet 

 jegyző 

 


