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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2015. október 29-ei ülésén alkotta meg a mezőőri járulék megfizetéséről 

és mértékéről szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet 4. § (4) bekezdése szabályozza a 

mezőőri járulék megfizetésének időpontját, mely tárgyév április hó 30. napjáig került 

meghatározásra.  

A rendelet alkalmazása során megállapítottuk, hogy a mezőőri járulék kivetése és beszedése 

hosszasabb előkészítő munkát igényel, így a rendeletben meghatározott határidőt módosítani 

szükséges április 30-ról szeptember 15. napjára.  

 

A rendelet hatálya a zártkertekre is kiterjed, ugyanakkor a 6. § a) pontja tartalmaz bizonyos 

mentességeket. A mezőőri informatikai program alkalmazása során derült ki, hogy van néhány 

olyan kisméretű kert, amelynek mezőőri járulékkal való terhelése nincs arányban a 

nagyságával, gondolunk itt a 15 m2-400 m2 közötti területekre.  

Javasoljuk a mentességet kiterjeszteni a 400 m2 alatti zártkertekre. Ez a mentesség 26 db 

ingatlant érint, mely 52.000.-Ft/év költségvetési kihatással jár.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

 

Polgár, 2016. április 19. 

 

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről szóló 38/2015. (X. 30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres őrségről, a természetvédelmi 

és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva valamint, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. 

(X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint 

Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„4. § (4) A mezőőri járulékot a kötelezettnek tárgyév szeptember 15. napjáig egyösszegben kell 

megfizetnie az önkormányzat elkülönítetten kezelt mezei őrszolgálat alszámlájára.”   

 

2. § 

 

A Rendelet 6. §-a az alábbi c) ponttal egészül ki: 

 

„6. § c) a 400 m2 terület alatti zártkert.” 

 

3. § 

 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Polgár, 2016. április 28.  

 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester                 jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2016. április ….- én 

 

 

      dr. Váliné Antal Mária  

          címzetes főjegyző 

 


