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Mell.   rendelet-tervezet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény írja 

elő. A felülvizsgálat egyik eleme a rendelet tartalmi áttekintése, másik eleme a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM 

rendelet) szabályainak való megfelelés vizsgálata, valamint az önkormányzat rendeleteinek 

egymással való összhangja.  

 

A képviselő-testület a mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről szóló 38/2015. (X. 30.) 

önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabályozta a mezőőri járulék 

bevezetését, mértékének megállapítását. A járulék összegének megállapítása is a képviselő-

testület eredeti hatáskörébe tartozik. Tekintettel arra, hogy a határozatok nagy létszámban 

érintik a földtulajdonosokat és a földhasználókat, célszerű a hatáskör átruházása a jegyzőre.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) 

bekezdése szerint önkormányzati döntést a képviselő-testület, a képviselő-testület 

felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, társulása, a polgármester, tovább a 

jegyző hozhat.  

 

A Rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a mezőőri járulék összegét és megfizetésének 

kötelezettségét – a képviselő-testület döntése alapján - hatósági határozattal a jegyző állapítja 

meg. Az összhang megteremtése érdekében a jegyzőre átruházott hatáskört  szükséges a 

SzMSz-ben is feltüntetni, ezért javaslom a 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 7. sz. 

mellékletének kiegészítését a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.  

 

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

elfogadására.  

 

Polgár, 2016. szeptember 2.  

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

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

27.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzat rendelet 5. sz. 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi 

és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet 7. melléklete az alábbi II. ponttal egészül ki: 

 

 „II. A jegyző átruházott feladat és hatásköre 

 

- a mezőőri járulék összegét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a 

jegyző állapítja meg.” 

 

 

2. § 

 

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

 

 

Polgár, 2016. szeptember 15.  

 

 

 

   Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2016. …………..- án  

 

 

     dr. Váliné Antal Mária 

        címzetes főjegyző 

 


