
Előterjesztés 

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. 

(VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

1. előterjesztés száma: 88/2018. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

- 1. melléklet – rendelet-tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

       - Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság, Gazdálkodási 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 Gazdálkodási Bizottság! 

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 hatályos szabályozás szerint a mezőőri járulék mértéke megkezdett hektáronként 500,-Ft. 

 

A járulékfizetés alapja tehát az ingatlan. A hatályos rendelet alapján, ha valaki több kisméretű 

zártkerti ingatlannak a tulajdonosa/használója, a járulékfizetési kötelezettsége valamennyi 

ingatlan tekintetében fennáll, akkor is, ha ezek együttes mérete nem haladja meg az 1ha-t. 

 

A fenti helyzet kezelésére javaslom a hivatkozott önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A mezőőri járulék mértékét, megfizetésének módját szabályozó rendelkezés 

2. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezés. 



 

 

Előzetes hatásvizsgálati lap 

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

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez 

I. Várható társadalmi hatások  

A rendelet módosítás várhatóan a kisméretű zártkerti ingatlanok tulajdonosainak/használóinak 

igazságérzetét pozitívan befolyásolja. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

Csekély a várható költségvetési hatás, várhatóan minimális mértékben csökken az önkor-

mányzat mezőőri járulékból származó bevétele. 

 

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 csekély mértékben nő. A mezőőrség működé-

sének adminisztrációt növelő hatását a Bicskei Polgármesteri 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, 2018. március 20. 

 

 

 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

 



1.számú melléklet a 88/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2018. (…) 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 CLX-

XXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-

vetkezőket rendeli el:  

 

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

biakban Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. §  (1) A mezőőri járulék mértéke megkezdett hektáronként 500 Ft. 

(2) Amennyiben a járulékfizetésre kötelezett személy tulajdonában vagy használatában 

lévő valamennyi ingatlan együttes területe nem éri el az 1ha-t, a járulékfizetési kötelezettség 

összesen 500 Ft. 

 

2. § 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, 2018. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 


