
1 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 

7/1998.(V.29.)MÖK számú rendelete 

a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról. 

Az 1997. évi CLIX. törvény 16. §-ának és 19.§-ának felhatalmazása alapján a mezei őrszolgálat 
megalakításáról és fenntartásáról a képviselő-testület a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

(1) A képviselő-testület Mezőberény Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem 
értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket - őrzéséről az 1997. évi CLIX. 
törvény 16-24. §-aiban szabályozott mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik. 

(2) A mezei őrszolgálat létesítése I. ütemben az úgynevezett "zártkerti" (4001 - 5945 helyrajzi 
számú termőföldek) földekre történik, 1998. június 1. naptól kezdődően, 2 fő mezőőrrel. 

(3)1 A mezei őrszolgálat létesítése II. ütemben kiterjesztésre kerül minden egyéb külterületi 
termőföldre, ami a törvényi szabályozás értelmében mezei őrszolgálat alá vonható Mezőberény 
teljes külterületi közigazgatási határában, 2001. január 1-től kezdődően további négy mezőőrrel. Az 
I. és II ütem szerinti mezei őrszolgálati csoport létszáma összességében hat főben kerül 
meghatározásra  

(4) 2A mezei őrszolgálat a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó 
termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági 
építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét látja el. 

 

2.§ 

 

(1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségek fedezetére a képviselő-
testület mezőőri járulékot (a továbbiakban: járulék) állapít meg. 

(2) A mezőőri járulék megfizetésére az a földhasználó, ha ez ismeretlen, a föld tulajdonosa 
kötelezett, akinek 1998. június 1-én a használatában- tulajdonában áll a termőföld, a továbbiakban 
pedig az, akinek a járulékfizetési év január 1. napján a használatában, illetve tulajdonában áll a 
termőföld. 

A járulék mértéke 

3.§3 
 
(1) A járulék éves mértéke az 1. § (2) bekezdés szerinti termőföld után 1 Ft négyzetméterenként, de 
legalább 1.000 Ft. 
(2) A járulék mértéke az 1.§ (3) bekezdés szerinti termőföld után: 

a) szántó és gyümölcsös művelési ágú területek után 600 Ft/ha, azaz 6 fillér / 

                                                 
1 A 42/2000. (XII. 4.) MÖK számú rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, előzőleg a 26/2000. (.X.30.) MÖK számú 

rendelet 1. §-a módosította.  A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2001.január 1-től kell 
alkalmazni. 

2 A 26/2000. (.X.30.) MÖK számú rendelet 1. §-a a bekezdés sorszámát 3-ról 4-re változtatta. 
3 A 3.§-t a 23/2010.(XI.30.) MÖK rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2011.01.01-től. 
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négyzetméter/év, de  legalább 1.000 Ft, 

b) egyéb művelési ágú területek után 180 Ft/ha, azaz 1,8 fillér / négyzetméter/év, de 
legalább 1.000  Ft. 

(3) A járulék számított éves mértékét a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kell kerekíteni. 

 

A járulék megfizetésének módja 

4.§ 

 (1) A járulék fizetésre köteles a járulékot félévenként, két egyenlő részletben az adóévhez 
igazodóan, március 15-ig, illetve az adóév szeptember 15-ig fizetheti meg pótlékmentesen, az 
önkormányzat erre a célra nyitott számlájára. 
4(2) A mezőőri járulék önkormányzati hatósági jogkör gyakorlása során keletkezett köztartozás. 
Meg nem fizetés esetén behajtására az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi 
XCII. tv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

5. § 

(1) A járulék fizetésre köteles első ízben 1998. augusztus 15-ig bevallást adni a tulajdonában lévő, 
illetőleg általa használt termőföldről, az önkormányzati adóhatóság által biztosított bevallási 
nyomtatványon. 

(2) A használatban, illetőleg, amennyiben a járulékot a tulajdonos fizeti, a tulajdonlásban 
bekövetkezett változást a járulékfizetéssel érintett köteles ennek bekövetkezését követő 15 napon 
belül bejelenteni az önkormányzat adóhatóságához. 

 

6.§ 

(1) A mezei őrszolgálat működésének részletes szabályait, a rendőrséggel, a polgárőrséggel, illetve 
más szervezetekkel való együttműködés formáit az őrszolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatában kell rögzíteni. 

(2) Jelen rendeletben szabályozottakon túlmenően a mezei őrszolgálat működésére az 1997. évi 
CLIX. tv., a 2911998.(IV.30.)FM r. és a 30/1998.(IV.30.) FM-PM e.r. vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

57.§ 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a belső piaci 
szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 

Mezőberény, 1998. május 29. 

 

         Cservenák Pál Miklós sk.                                                           Dr. Hantos Katalin sk.  
                polgármester                                                                                  jegyző 

                                                 
4 A 42/2005.(X.03.) MÖK sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos kihirdetésétől. 
5 Kiegészítette a 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet 1.§-a, 2009.július 15. napján lép hatályba. 


