Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében valamint a
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 16. § (1) bekezdésében és 19. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
a következőket rendeli el:
1. § (1)1 E rendelet személyi hatálya kiterjed az 2. §-ban jelölt földterületek használóira, ha ez
ismeretlen, tulajdonosaira, akiknek 2019. év január hó 1. napjától kezdődően mezőőri
járulékot kell fizetniük az Önkormányzat részére hozzájárulva azzal a mezei őrszolgálat
megalakításához és működtetéséhez.
(2) E rendelet alkalmazásában földhasználó:
a) a földtulajdonos, ha saját maga hasznosítja földterületét;
b) a haszonbérlő;
c) az ingyenes szívességi használó;
d) a haszonélvező;
e) a feles bérlő;
f) a részesművelő.
2. § E rendelet tárgyi hatálya a Szegvár Nagyközség közigazgatási területéhez tartozó
külterületen található alábbi művelési ágban nyilvántartott földterületekre (a továbbiakban:
földterület) terjed ki:
a) szántó;
b) legelő;
c) rét;
d) nádas;
e) gyümölcsös;
f) kert;
g) fásított terület.
3. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az 1. § szerinti
földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi
költségvetés által biztosított hozzájárulásból valamint az önkormányzat saját bevételeiből kell
biztosítani.
(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt terheli, akinek a tárgyév január 1. napján a
földterület a használatában vagy tulajdonában van.
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(3)2 A földhasználó, ennek hiányában a földtulajdonos járulékfizetési kötelezettségét a
használatában vagy tulajdonában álló földterület után minden évben március 31-ig köteles
bejelenteni e rendelet 1. számú mellékletében foglalt nyomtatványon az Önkormányzatnak.
4. § (1) A mezőőri járulék mértéke minden szántó művelési ágban nyilvántartott földterület
után hektáronként 500,- Ft/év, minden más művelési ágban nyilvántartott földterület után
hektáronként 200,- Ft/év.
(2) Mentes a mezőőri járulék bejelentése és megfizetése alól, akinek a használatában vagy
tulajdonában álló földterület nagysága összesen nem éri el az egy hektárt.
(3) Mentes a mezőőri járulék megfizetése alól
a) a Magyar Állam;
b) a helyi önkormányzat.
(4) A mezőőri járulék megfizetésének módja lehet a földtulajdonos részéről, ha a részére a
földtulajdonosi közösségtől járó vadászati haszonbérleti díjat az Önkormányzatra
engedményezi e rendelet 2. számú mellékletében foglalt nyomtatvány kitöltésével és az
illetékes földtulajdonosi közösséghez az engedményezési okiratot eljuttatja.
(5) A járulékfizetési kötelezettség szempontjából valamennyi használatban vagy tulajdonban
lévő földterületet össze kell számítani. Az így összeszámított földterület nagyságánál a hektár
tört részét a járulékfizetési kötelezettség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. Az
osztatlan közös tulajdonban lévő földterület esetén a tulajdoni hányad arányában kell
megállapítani az egy földhasználóra vagy tulajdonosra jutó földterület nagyságát.
(6) A mezőőri járulékot egy összegben kell megfizetni minden év szeptember hó 30. napjáig
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) e célra nyitott
„Szegvár mezőőri járulék 57200062-10038769” megjelölésű számlaszámára.
(7) A járulék késedelmes fizetése esetén a járulék fizetésére kötelezett a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni.
(8) A mezőőri járulék nyilvántartása az önkormányzati hivatal feladata.
(9) A mezőőri ellátás folyamatos biztosítása érdekében – ha a befizetett mezőőri járulék a
szükséges kiadásokat nem fedezi – az Önkormányzat átmenetileg saját költségvetéséből
megelőlegezi a tárgyévben indokoltan felmerült kiadások pénzügyi fedezetét.
(10) A mezőőri járulék a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi
és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (3) bekezdés alapján adók
módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra a jegyző jogosult.
(11) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei
őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására, környezetvédelmi feladatok ellátására valamint
a külterületi utak karbantartására használható fel.
5. § (1) A mezőőri járulék összegét a kötelezett bejelentése alapján a polgármester
határozatban állapítja meg legkésőbb a tárgyév május hó 31. napjáig.
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(2) Az eljárásra e rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos fellebbezésről Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
6. § (1) A mezei őrszolgálati feladatokat ellátó mezőőrök feladataikat munkaviszonyban látják
el, akikkel kapcsolatban a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(2) A mezei őrszolgálat feladatát a polgármester irányításával, az általa kiadott Szolgálati
Szabályzat szerint végzi.
7. § (1)3 Ez a rendelet 2019. év január hó 1. napján lép hatályba.

Gémes László s. k.
polgármester

dr. Szecskó Tamás s. k.
jegyző

Ezen önkormányzati rendelet 2017. november 24. napján lett kihirdetve.
dr. Szecskó Tamás
jegyző
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1. számú melléklet a 22/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
BEVALLÁS
Alulírott - Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (…..)
önkormányzati rendelete vonatkozásában – nyilatkozom arról, hogy Szegvár Nagyközség
közigazgatási területének külterületi részén január 1-jén az alábbi földterületek vannak a
használatomban/tulajdonomban.
AZONOSÍTÓ ADATOK
Földhasználó/tulajdonos neve:…….…………………………………………….……………
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………
Cím, Székhely:…………………………………………………………………………………..
Adóazonosító jel, Adószám:…………………………………………………………………….
Bankszámlaszám:………………………………………………………………………………..
Telefonszám:…………………………………………………………………………………….
Földterület helyrajzi művelési ága
száma

Összesen:

területe (ha)

XXXXXXXXXXXX

használat jellege*

XXXXXXXXXXXX

*tulajdonos, haszonbérlő, ingyenes szívességi földhasználó, haszonélvező, feles bérlő, részesművelő

MEZŐŐRI JÁRULÉK KISZÁMÍTÁSA
Járulékköteles földterület összesen: ___________ (ha) X ________ járulék mértéke
(Ft/év) = ___________ Ft.
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Szegvár, …..… év ………………… hó ……. nap
_______________
aláírás

2. számú melléklet a 22/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelethez
ENGEDMÉNYEZÉSI OKIRAT
amely létrejött egyrészről
Név:……………………………………………………………………………………………...
Cím (Székhely)…..……………………………………………………………………………...
mint engedményező,
másrészről Szegvár Nagyközségi Önkormányzat (székhely: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.,
bankszámlaszám: 57200062-10038769), mint engedményes, együttesen: felek között az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
1. Jelen okirattal engedményező a ………………………………………………
földtulajdonosi közösség kötelezettel szemben fennálló alábbi követelését az engedményesre
ruházza át, amely alapján az engedményes az engedményező helyébe lép:
…….. évi vadászati haszonbérleti díj …….. (ha) földterület után: ………………………. Ft,
…….. évi vadászati haszonbérleti díj …….. (ha) földterület után: ………………………. Ft,
…….. évi vadászati haszonbérleti díj …….. (ha) földterület után: ………………………. Ft,
mindösszesen…………………….. Ft.
2. Felek megállapodnak, hogy a kötelezett részére történő teljesítési utasítás megadása akként
történik, hogy jelen engedményezési okirat egy eredeti példányának megküldésével az
engedményes a kötelezettnek igazolja az engedményezés megtörténtét.
3. Jelen engedményezési okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
Felek jelen engedményezési okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írják alá.
Kelt: Szegváron, ….…. év …………….…..hó …..… napján

________________________________
engedményező

_______________________________
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
engedményes

