
Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálatról 

 

 

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Bátya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Bátya község 

közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére mezei őrszolgálatot hoz létre és 

működtet.  

 

 

2. § A rendelet hatálya Bátya község közigazgatási területéhez tartozó külterületi és zártkerti 

termőföldekre -ide nem értve az erdőt, a halastavat -, illetve azok tulajdonosaira, használóira 

terjed ki.  

 

 

3. § Az Önkormányzat a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a 

földhasználó, illetve a földtulajdonos által fizetett mezőőri járulékból, valamint a központi 

költségvetésben e célra biztosított hozzájárulásból és az önkormányzat éves költségvetéséből 

fedezi.  

 

 

4. § (1) Az Önkormányzat a mezei őrszolgálat feladatainak ellátásához az őrszolgálat 

létszámát 1 főben állapítja meg.  

 

(2) Bátya község közigazgatási területe 3386 ha. Az összes terület megoszlása: belterület 193 

ha, zártkert 173 ha, külterület 3020 ha.  

 

(3) A mezőőr közalkalmazott, a munkáltatói jogokat az Önkormányzat, az egyéb munkaáltatói 

jogokat a polgármester gyakorolja.   

 

(4) A mezőőr tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a 

vadásztársasággal, más települések mezőőri szolgálatával.  

 

(5) A mezőőr munkájának elvégzéséhez gépjárműátalányra jogosult, amelynek mértékét a 

mindenkori költségvetési rendelet tartalmazza.  

 

(6) A mezőőr munkavégzéséhez munkaruhára és egyéb eszköz használatára jogosult, 

amelynek biztosítása az Önkormányzatot terheli.  

 

 

5. § (1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év első napján az 

ingatlan használója, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosa.  

 



(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, 

amely évben a kötelezett földhasználati joga vagy tulajdonjoga megszűnik.  

 

(3) Mentesül a mezőőri járulék fizetése alól: 

a) Magyar Állam, 

b) Bátya Község Önkormányzata. 

 

(4) A mezőőri járulék mértéke 350 Ft/ha/év. Az 1 hektár alatti földterület mezőőri járuléka 

egységesen 350 Ft/év. 

 

(5) A mezőőri járulékot minden év július 31. napjáig egyösszegben kell megfizetni Bátya 

Község Önkormányzata 11732040-15337348-04020000 számú mezőőri járulék beszedési 

számlájára.  

(6) A mezőőri járulékot földhasználónként összevontan kell megállapítani. 

(7) A mezőőri járulék fizetési kötelezettségének megállapítása történhet: 

a) a tulajdonos, földhasználó önbevallása vagy 

b) az ingatlan nyilvántartás adatai alapján (kivetés). 

 

(8) A (7) bekezdés b) pontjának alkalmazására az önkéntes bevallás hiányában vagy a közölt 

adatoknak a tényleges állapottól való eltérése esetén kerül sor.  

 

(9) A Bátyai Polgármesteri Hivatal jogosult a bejelentett adatokat az ingatlan-nyilvántartásban 

ellenőrizni. Az ellenőrzéshez kérheti vásárlás esetén az adásvételi szerződést, haszonbérbe 

adás esetén a haszonbérleti szerződést. 

 

(10) A Bátyai Polgármesteri Hivatal ellenőrzi a benyújtott önbevallásokban megállapított 

mezőőri járulék összegének helyességét. Rosszul vagy tévesen megállapított mezőőri járulék 

esetén, a hiba megjelölésével és határidő tűzésével ismételt önbevallás benyújtására szólítja 

fel a kötelezettet.  

 

(11) Ha a bejelentett adatokban változás történik, új bevallást kell benyújtani a változást 

követő 15 napon belül.  

 

(12) Amennyiben a fizetésre kötelezett személy az ingatlan eladása vagy a használat 

változásának tényét nem jelenti be, úgy a mezőőri járulék fizetési kötelezettség a korábbi 

tulajdonost/használót terheli. 

 

(13) A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a befizetési kötelezettségek teljesítésének 

nyilvántartását a Bátyai Polgármesteri Hivatal vezeti. A nyilvántartás tartalmazza: a kötelezett 

nevét, lakcímét, székhelyét, születési dátumát, anyja nevét, az ingatlan helyrajzi számát, 

tulajdoni hányadát, terület nagyságát, a terület művelési ágát, a fizetendő mezőőri járulékot, a 

befizetett összeget, valamint a nyilvántartott hátralékot.  

 

(14) Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, a mezőőri járulék megfizetésére az 

kötelezett, aki a földrészletet használja. Amennyiben a földrészletet több tulajdonos használja, 

úgy a tulajdonosok nyilatkozatában meghatározott személy köteles a mezőőri járulékot 

megfizetni. Nyilatkozat hiányában a tulajdonosoknak a tulajdoni hányaduk arányában kell a 

járulékot megfizetni.  



 

(15) A mezőőri járulékot csak a mezőőri szolgálat működtetésére lehet felhasználni. 

 

(16) A mezőőri járulék összegét a Képviselő-testület évente, a tárgyévet megelőző év 

november 30. napjáig vizsgálja felül.  

 

(17) A Képviselő-testület a mezőőri járulék kivetéséhez szükséges döntést a jegyzőre ruházza 

át. 

 

(18) A mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos fellebbezésről a Képviselő-testület dönt.  

 

(19) A meg nem fizetett mezőőri járulékot az adók módjára behajtandó köztartozás szabályai 

szerint kell behajtani.  

 

 

6. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

(2) Hatályát veszti a mezei őrszolgálatról szóló 3/2008. (II.14.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Bátya, 2017. április 20. 

 

 

 

 

 Zsebics Ilona   Bukros Noémi Linda 

 polgármester    jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

Kihirdetve: 2017. április 27. napján. 

 

 

                                                                                            Bukros Noémi Linda  

                                                                                                       jegyző 

 

 

 

 
 


