
Előterjesztés 

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 

17/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

1. előterjesztés száma: 81/2017. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

- 1. melléklet – rendelet-tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

       - Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 

szóló 1997. évi CLIX. törvény, 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

 

Általános indokolás 

 

A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját önkormányzatunk a mezei őrszolgálat 

létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendelettel szabályozza. 

 

A rendelet szerint a járulékfizetésre kötelezett személyét a jegyző a földhasználati 

nyilvántartás adataiból állapítja meg. Az illetékes Földhivatal külön igazgatási szolgáltatási 

díj ellenében tudja csak a Hivatal rendelkezésére bocsátani a földhasználati lapok másolatát. 

 

Javaslatom, hogy a mezőőri járulék megállapítása a földhasználó, ha ez ismeretlen, az 

ingatlantulajdonos önbevallása alapján kerüljön megállapításra. 

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

Mezőőri járulék megállapítása az ingatlan földhasználója vagy tulajdonosa önbevallása 

alapján kerül megállapításra. 

2. §-hoz 

A járulékfizetés szabályait meghatározó szakasz. 

 



3. §-hoz 

Melléklet bevezetése. 

4. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálati lap 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

I. Várható társadalmi hatások  

A rendelet módosítás nem befolyásolja. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

Új járulék nemnek minősül. 

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendelet módosítás nem befolyásolja. 

 

IV. Várható egészségi következmények 

A rendelet módosítás nem befolyásolja. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet módosítással az adminisztratív teher nő, ugyanis a mezőőri járulék új járulék nem-

nek minősül. A mezőőrség működésének adminisztrációt növelő hatását a Bicskei Polgármes-

teri Hivatal jelenlegi állományával kezelni tudja. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható kö-

vetkezményei 

A rendelet módosítás nem befolyásolja. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte-

lek 

A rendelet módosításhoz a szervezeti, személyi és pénzügyi feltételek adottak. 

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező 

rendelet-tervezetet fogadja el. 

 

Bicske, 2017. március 20. 

 

 

 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

 

  



1.számú melléklet a 81/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2017. (…) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata a mezei őrszolgálat létesítéséről szóló 17/2016. (VI.29.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természet-

védelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében ka-

pott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § A mezei őrszolgálat létesítéséről szóló 17/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továb-

biakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. § (1) A mezőőri járulék megállapítása a földtulajdonos nyilatkozata alapján történik. 

(2) A járulékfizetési kötelezettség a használati jog, vagy a tulajdonjog bejegyzését követő év 

első napján keletkezik. 

(3) Amennyiben a járulékfizetési kötelezettség adataiban változás áll be, a földtulajdonos a 

változást követő év január 31. napjáig köteles a változást bejelenteni az 1. mellékletben 

meghatározott adattartalommal. 

 

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. § A járulékfizetésre kötelezett személy évente két egyenlő részletben fizeti meg a mezőőri 

járulékot március 15. és szeptember 15. határnappal. 

 

3. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki. 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

  



1. melléklet __/2017. (___) önkormányzati rendelethez 

 

FÖLDTULAJDONOSI NYILATKOZAT 
 

Külterületi/zártkerti termőföld(ek) adatairól 1 

 

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendelet alapján 

1./ 

A földtulajdonos neve:_________________________________________________________ 

 

Lakcíme:____________________________________________________________________ 

 

Születési helye:__________________________________ideje:________________________ 

 

Anyja neve:_________________________________________________________________ 

 

Adóazonosító jele:____________________________adószáma:________________________ 

 

Az 1./ pontban rögzített személy tulajdonában és használatában lévő külterületi/zártkerti termő-

föld(ek) adatai: 2 

  

Helyrajzi 

szám 

Tulajdoni 

hányad 

Aranykorona 

érték 

A termőföld nagysága Művelési ág 

Hektárban Négyzetméterben 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

 
1 Figyelem: kizárólag Bicske város közigazgatási területén lévő termőföldek adatait kell rögzíteni. 
2 Ez a táblázat csak azon földterületek vonatkozásában töltendő ki, melyeket a tulajdonos használ bejegyzett földhasználóként. 



2./ Az 1./ pontban szereplő személy tulajdonában, de más személy használatában lévő külterüle-

ti/zártkerti termőföld(ek) adatai: 

  

Helyrajzi szám Aranykorona érték A termőföld nagysága Művelési ág 

Hektárban Négyzetméterben 

1 

          

Földhasználó neve, címe: 

2 

          

Földhasználó neve, címe: 

3 

          

Földhasználó neve, címe: 

4 

          

Földhasználó neve, címe: 

5 

          

Földhasználó neve, címe: 

6 

          

Földhasználó neve, címe: 

7 

          

Földhasználó neve, címe: 

8 

          

Földhasználó neve, címe: 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

__________________, 2017 év________________hó__________nap. 

 

 

 

                                                                                                                                  _______________________ 

földtulajdonos 

 

 

 

  


