Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2005. (XII. 30.) rendelete
a mezei őrszolgálatról
(egységes szerkezetbe foglalva: 2019. november 5.)

Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint a
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 19. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. § A település mezei őrszolgálatának létesítési feltételeinek, működési szabályainak
megállapítása. Biharnagybajom község külterületén lévő termőföldek rendszeres
bejárásával megbízott mezőőrök szolgálatba állításával a földhasználók által termelt
termények és termékek megóvása, az elkövetett vagyon elleni cselekmények
tettenérése, felderítése, a községben gazdálkodók vagyonának védelme, továbbá a
mezőőri járulék mértékének és fizetési módjának meghatározása.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet területi hatálya Biharnagybajom község közigazgatási területéhez
tartozó termőföldek – ide nem értve a védett természeti területet és értéket –
védelmére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés
szerinti termőföldeket használják.
(3) A földhasználók ismeretének hiányában a rendelet személyi hatálya a termőföldek
tulajdonosaira terjed ki, valamint a mezőőri szolgálatot ellátó mezőőrre.
(4) A rendelet tárgyi hatálya a település mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatainak
ellátására terjed ki.
A mezei őrszolgálat
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított külterület védelmére a Képviselő-testület mezei
őrszolgálatot létesít.
(2)1 A mezei őrszolgálat ellátásáról Biharnagybajom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a törvényben előírt vizsgával rendelkező 1 fő mezőőr szolgálatba
állításával gondoskodik.
(3) A mezőőr feladatát a polgármester utasításai szerint végzi, aki a munkáltatói
jogokat is gyakorolja.
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Módosította a 7/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. április 1. napjától.
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(4)2
A mezőőri járulék
4. § (1) Az önkormányzati mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségeinek
biztosítására a 2. § (2) és (3) bekezdése szerinti személyek, szervezetek mezőőri
járulékot kötelesek fizetni.
(2) A mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségeit az állami hozzájárulás
mértékén felül a földhasználó (ennek ismerete híján a földtulajdonos) által fizetett
mezőőri járulékból kell fedezni.
(3)3 A mezőőri járulék mértéke szántó, gyep, legelő (rét) művelési ágú terület esetén
minden megkezdett hektár után 300.- Ft/ha/év, melyet a kerekítés általános
szabályai szerint, földhasználónként összevontan kell megállapítani.”
(4)4;5 Minimális befizetési kötelezettség – a terület nagyságától függetlenül – szántó,
gyep, legelő (rét) esetén 600,- Ft/év. Mezőőri járulékot összevont földterület után
kell meghatározni.
(5)6;7 Különleges külterület (zártkert) esetén a mezőőri járulék mértéke
tulajdonosonként, földhasználóként zártkerti ingatlanonként gerádja nélkül
500,- Ft/db/év.
(6) A mezőőri járulék megállapítása a földhasználó bevallása, az ingatlannyilvántartás, illetőleg a mezőőrök helyszíni felmérése alapján történhet.
A mezőőri járulék megfizetése, bejelentése, befizetésének határideje
5. §

(1)8 A mezőőri járulék kivetése a polgármester hatásköre.
(2)9 A mezőőri járulék évente egyösszegben kerül megállapításra, melyet a kötelezett
minden év december 15. napjáig fizethet be késedelmi pótlék mentesen.
(3) A mezőőri járulékot az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
csekken kell befizetni. A befizetéshez szükséges csekk a mezőőri járulék
kivetéséről szóló határozattal egyidejűleg kerül megküldésre az érintett részére.
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(4) Az önkormányzati mezei őrszolgálat esetében a mezőőri járulék adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra az ingatlan fekvése szerinti
települési önkormányzat jegyzője jogosult.
(5) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség alapja az év első napján fennálló állapot.
(6) A megállapított díjak a földterület tulajdonlásában, használatában évközben
bekövetkezett változás esetén helyesbíteni nem lehet.
(7) A termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást a használó vagy a
tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a Polgármesteri
Hivatal Adóhatóságához.
(8)10 2018. évben mezőőri járulék nem kerül kivetésre.

Átmeneti és záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény,
valamint a végrehajtására kiadott – a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról
szóló – 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet rendelkezését kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a mezei őrszolgálatról
szóló 15/2004. (IV. 30.) rendelet, valamint ennek módosításáról szóló
33/2004. (X. 29.) rendelet és a 21/2005. (IX. 23.) rendelet.
(4)11 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

Biharnagybajom, 2005. december 29.
Kovács László s.k.
polgármester
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Erdős Szilvia s.k.
jegyző

Kiegészítette a 17/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. 11. 06.
Kiegészítette a 13/2009. (X. 1.) KT rendelet 4. §-a. Hatályos2009. október 1. napjától.
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