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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben döntött arról, hogy a városban 

létrehozza a mezei őrszolgálatot és mezőőri járulékot vezet be. Ezt a 38/2015. (X. 30.) 

önkormányzati rendeletében szabályozta. A mezőőri járulék első kivetésére 2016. évben került 

sor. Az ezt szabályozó rendelet került most felülvizsgálatra.  

 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 

CLIX. törvény (Fbtv.) illetve egyéb más jogszabály nem tartalmaz a mezőőri járulék fizetési 

kötelezettség megállapítása vonatkozásában kötelezően alkalmazandó eljárási szabályokat, 

ezért az Fbtv. 16.§-ában foglalt felhatalmazás szerint az önkormányzat joga eldönteni, hogy 

milyen részletszabályokat határoz meg.  

 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján megállapítottuk, hogy a rendelet több pontjának 

kiegészítése és módosítása szükséges. A kiegészítés főleg eljárásjogi kérdéseket szabályoz, 

amellyel a rendelet alkalmazhatóbbá válik.  

 

Jelenleg a rendelet nem tartalmaz rendelkezést a késedelmes fizetés esetére. Javasoljuk a 

rendeletben szabályozni azt a szankciót, hogy a fizetési késedelem esetén a járulék fizetésére 

kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, továbbá értelemszerűen a késedelmi pótlék 

mértékét is. 

 

Szintén szükséges kiegészíteni a bejelentéssel kapcsolatos eljárási kérdésekkel, miszerint a 

kötelezett meddig, hogyan és milyen módon köteles a változásokat az önkormányzat felé 

bejelenteni.  

Fontos megjegyezni, hogy a bejelentésekkel kapcsolatos földhivatali adatokat a Polgármesteri 

Hivatalnak ellenőriznie kell, egyrészt a kivetéssel, másrészt a változásokkal összefüggésben, 

ezért javasoljuk a rendeletben kiegészíteni, hogy a Hivatal jogosult az ingatlan-nyilvántartásban 

az adatokat ellenőrizni.  

 

Mivel a mezőőri járulékkal kapcsolatos hatósági eljárás az Fbtv-en túl az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) hatálya alá tartozik, ezért 

javasoljuk a kiegészítést azzal, hogy amely eljárásjogi kérdést az önkormányzati rendelet nem 

szabályoz, arra az Ákr. szabályait kell alkalmazni.    

 



Az Fbtv. alapján a mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségeit a mezőőri járulékból és 

a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni, ezért javasoljuk a rendelet 

kiegészítését azzal, hogy a járulékból befolyt összeg a mezei őrszolgálattal kapcsolatos 

feladatok ellátására használható fel. 

  

Tekintettel arra, hogy a mezőőri járulék nem adó, hanem az Fbtv. 19.§ (3) bekezdése alapján 

adók módjára behajtandó köztartozás, így a végrehajtására vonatkozóan ezt javasoljuk a 

rendeletben rögzíteni. Az eljárásra az önkormányzat jegyzője jogosult.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataikkal kiegészíteni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2018. november 19. 

 

 

    

 

Tisztelettel: 

 

        

 

        Tóth József 

        polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2018. (………..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről 

szóló 38/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

 

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 mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről szóló 38/2015. (X. 30.) rendelet 4.§-a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„4.§ 

(1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a földhasználót, ennek hiányában azt a tulajdonost 

(a továbbiakban együtt: kötelezett) terheli, akinek a termőföld a tárgyév január hó 1. napján 

használatában vagy tulajdonában van, és annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor 

a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszűnik.  

(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett 1. melléklet szerinti 

földhasználatra vonatkozó nyilatkozata és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján történik.  

(3) A mezőőri járulék kivetését, illetve annak mértékét befolyásoló adatok változását – különösen 

a termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást, a módosult térmértéket, a 

megváltozott művelési ágat – az ezt igazoló okirat bemutatása mellett 30 napon belül köteles a 

kötelezett bejelenteni.  

(4) A (3) bekezdés szerinti változást és a 4.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot e rendelet 

melléklete szerinti nyomtatványon, illetve elektronikusan a www.polgar.hu oldalon 

rendelkezésre álló űrlapon kell bejelenteni.   

(5) A fizetendő járulék mértékét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a jegyző 

állapítja meg. 

(6) A mezőőri járulékot a kötelezettnek tárgyév szeptember 15. napjáig egyösszegben kell 

megfizetnie az önkormányzat elkülönítetten kezelt mezei őrszolgálat alszámlájára.  

(7) A nem határidőben megfizetett mezőőri járulék után késedelmi pótlékot kell fizetni. A 

késedelmi pótlék mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a felszámítás 

időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék 

után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.  

(8) A Polgármesteri Hivatal jogosult a bejelentett adatokat az ingatlan-nyilvántartásban ellenőrizni. 

(9) A mezőőri járulék az 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (3) bekezdése szerint adók módjára 

behajtandó köztartozásnak minősül, melynek behajtására az ingatlan fekvése szerinti települési 

önkormányzat jegyzője jogosult.” 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polgar.hu/


2.§ 

 

A rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„7.§ 

(1) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg a mezei őrszolgálattal 

kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.  

(2) Az e rendeletben nem szabályozott minden más esetben az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

3.§ 

 

Ez a rendelet 2019. január 1. napjával lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2018. november 29.  

 

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2018. december ……..-én. 

 

      

dr. Váliné Antal Mária 

         címzetes főjegyző 
 

 


