Kengyel községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16 §. (1)
bekezdésével kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya
1. §
A rendelet célja:
a) a Kengyel község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt,
a halastavat – őrzése,
b) a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések,
eszközök,haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú
ingatlanok földmérési jelek védelme,
c) az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása
d) a külterület közrendjének közbiztonságának erősítését szolgáló mezei őrszolgálat
felállítása, valamint az őrszolgálat működési feltételeinek biztosítása.
2. §
(1) A rendelet területi hatálya a Kengyel község közigazgatási területéhez tartozó,
valamennyi mezőgazdasági jellegű művelési ágba sorolt területekre terjed ki, kivéve az erdőt
és a halastavat.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrre, a
mezőőr feladatainak ellátását irányító polgármesterre, valamint az (1) bekezdésben meghatározott
terület használójára, illetve tulajdonosára.

2. A mezei őrszolgálat
3. §
(1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásáról mezei őrszolgálat
felállításával gondoskodik, melynek létszámát három főben határozza meg.
(2) A mezei őrszolgálat szervezetileg Kengyel község Önkormányzatához tartozik, a
mezőőrök, mint közalkalmazottak feletti munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(3) A mezőőr részére az önkormányzat a formaruhát és felszerelést biztosítja.
(4) A mezei őrszolgálat, illetve a mezőőr feladatait a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 20-23. §-ában
foglaltak, valamint a polgármester utasításai szerint látja el.
(5) A mezei őrszolgálat köteles együttműködni a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a
polgármesteri hivatallal, valamint a polgárőrséggel.

3. A mezőőri járulék
4. §
Az (1) bekezdésben meghatározott terület használója, illetve tulajdonosa évente mezőőri járulékot
köteles fizetni.

(2) A létesítési költségek összege minden megkezdett hektár után 600- Ft/ha, de legalább
1.000-Ft .
(3) A működési költségek egy naptári évre:
a)
b)
c)
d)
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Szántó művelési ágba tartozó termőföld esetén
1
Öntözőberendezéssel ellátott termőföld esetén
Konyhakerti növény termesztésére használt termőföld esetén
Gyep esetén

1.000.- Ft/ha
1.500.- Ft/ha
1.500.- Ft/ha
300.- Ft/ha

, de legalább 1.000-Ft/év.

A c.) pontban szereplő szántóterület hasznosítási módját figyelmen kívül kell hagyni, ha
annak területe a 100 négyzetmétert nem éri el.
(4) A létesítési költséget 2014. december 15-ig, a működtetési költségeket pedig minden év
június 30-ig egy összegben köteles megfizetni az önkormányzat mezőőri számlájára.

5.§
(1) A mezőőri járulék megfizetése azt a földhasználót terheli, akinek a terület január 1-én a
használatában állt. Amennyiben a földhasználó ismeretlen - vagy a tulajdonossal azonos-, a
tulajdonos köteles a mezőőri járulékot megfizetni.
A használatba adás tényét szükség esetén a tulajdonos hitelt érdemlő módon, okirattal köteles
igazolni.
(2) Amennyiben az ingatlannak több használója/tulajdonosa van, a használati/tulajdoni arány
szerint kell a járulékot megfizetni.
(3) a mezőőri járulékot a földhasználó vagy a tulajdonos a Polgármesteri Hivatalhoz
benyújtott önbevallás útján köteles megállapítani és megfizetni. A bevallást a rendelet 1
számú melléklete szerinti formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani, május 31-ig.
(4) A hivatal ellenőrzi a benyújtott önbevallásokban megállapított mezőri járulék összegének
helyességét, hiba esetén új bevallás beadására szólítja fel a kötelezettet.
(5) Mentes a járulékfizetés alól a Magyar Állam és a helyi önkormányzat.

6.§.
( 1) Az adózás rendjéről szóló törvény alapján önadózás esetén a fizetendő adót tartalmazó
bevallás végrehajtható okiratnak minősül. A meg nem fizetett mezőőri járulékot az adók
módjára behajtható köztartozás szabályai szerint kell behajtani.
(2) A mezőőri járulék késedelmes fizetése esetén a polgári törvénykönyv szerinti kamattal
terhelten kell a járulékot megfizetni.
(3) A mezőőri járulékok fizetésére kötelezettek és a befizetései kötelezettségek teljesítésének
nyilvántartását a hivatal vezeti.
7. §
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A rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.

Kengyel, 2014. augusztus 28.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr Fekete Nóra
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kengyel, 2014. augusztus 29.
Dr. Fekete Nóra
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 13/2014.(IX.10.) Ör.
Módosította a 16/2016.(XII.13.) Ör.
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Módosította a 16/2016.(XII.13.) Ör.
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