Tisztelt Képviselő-testület!
Pilis Város Önkormányzata 2014-ben döntött a mezei őrszolgálat megalakításáról, azóta a
rendeletet nem vizsgálta felül. Az eltelt idő alatt sok olyan változás történt, ami miatt
szükségessé vált a rendelet frissítése, mind a mezőőri munka, mind a hivatali munka
tekintetében.
Földhasználat bejelentésével kapcsolatos változtatások
• A rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján a mezőőri járulék kivetése minden évben január
1-jei állapot szerint történik. Ez azt jelenti, hogy aki január 1-ig bejelenti, bármikor év
közben, hogy változás történt a földhasználatában, annak átvezetésre kerül a változás,
aki nem jelenti be, annak az előző évi állapot alapján készül határozat.
• Javaslom, ,a földhasználat földhivatali bejegyzésről szóló végleges határozat
becsatolása legyen a változás bejelentés, a nyilvántartás alapja,
Mezőőri járulék befizetésével kapcsolatos változtatások
• A rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján a járulékot minden év március 15-ig és
szeptember 15 -ig kell megfizetni két egyenlő részben. Ezt a fizetési határidőt kevesen
tudják betartani, mert a földhasználóknak jellemzően ősszel betakarítást követően van
bevételük a mezőgazdaságból, és a támogatásokat is év végén kapják a földjük után,
ezért javaslom, hogy a befizetési határidő minden év október 31-e legyen.
• Javaslom, továbbá, hogy a Magyar Állam, és Pilis Város Önkormányzata továbbra is
legyen mentes a járulék megfizetése alól – amennyiben a termőföldet maga használja,
- valamint az a kötelezett, akinek használatában, tulajdonában lévő valamennyi
termőföld nem éri el összességében az 1 hektárt (3. § (2) bekezdés b) pont
kiegészítése).
Deregulációs célú módosítások
A jogalkotásról szóló 2010 évi CXXX. törvény alapján nem lehet törvények és más
központi jogszabályok rendelkezéseinek megismétlése.
• Magasabb szintű jogszabály szabályozza a rendelet 2. § (5) bekezdésében foglalt
kötelező együttműködést, így annak beemelése szükségtelen
10/B. § * A fegyveres biztonsági őrség tevékenysége során együttműködik a
katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveivel, a hivatásos
állami és önkormányzati tűzoltósággal, a természetvédelmi őrszolgálattal, az erdészeti
hatósággal, a vadászati hatósággal, a halászati hatósággal, az önkormányzati
szervekkel, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával
(továbbiakban: járási hivatal), valamint az egyesületekkel.
• mezőőrök mezőőri és rendészeti feladatokat szintén a fegyveres őrségről, a
természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény szabályozza.
mezőőr feladatai
23. § (1) * A mezőőr a működési területén
a) azzal a járművel szemben, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési
területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van,
b) azzal a személlyel szemben, aki a nála vagy az általa használt járművön levő szállítmány
megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti jogosult és köteles az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés
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elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és
kényszerítő eszközök alkalmazására.
(1a) * A mezőőr a működési területén jogosult és köteles az (1) bekezdésben
meghatározottakon túl a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a
tulajdonosnak átadni.
(2) * A mezőőr köteles a feladatának ellátása során tudomására jutott bűncselekményről,
valamint - ha saját intézkedésének a feltételei nem állnak fenn - a tudomására jutott
szabálysértésről a rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet
haladéktalanul értesíteni, illetve a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását kezdeményezni.
(3) * A mezőőr és a rendőrség közötti együttműködésre a 15. § (4) és (5) bekezdésében
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3a) * A mezőőr az (1) bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a jogszabályban
meghatározott esetben helyszíni bírságot kiszabni.
(4) * A mezőőr tevékenysége során együttműködik a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adóés Vámhivatal vámszerveivel, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltósággal, a
természetvédelmi őrszolgálattal, az erdészeti hatósággal, a vadászati hatósággal, a halászati
hatósággal, az önkormányzati szervekkel, a járási hivatallal, a fegyveres biztonsági őrséggel,
valamint az egyesületekkel.
(5) * Az (1)-(4) bekezdés előírásait kell megfelelően alkalmazni a külön törvényben
meghatározott őrzési feladatokat ellátó halászati őrre, azzal hogy a (3a) bekezdésben
meghatározott helyszíni bírság kiszabására csak az önkormányzat alkalmazásában álló
halászati őr jogosult.
• A mezőőrök szakmai felügyeletét a Monori Járási Hivatal Földhivatala és a Monori
Rendőrkapitányság látja el.
• A rendelet 4. § (3) bekezdéseiben a Jegyző átruházott hatáskörben jár el a mezőőri
járulék kivetésével és beszedésével összefüggésben a 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
előírásai szerint. A Ket. helyett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény hatályos, ezért javítani kell.
Mezőőri járulék összegének változtatása
• A mezőőri járulék mértéke 2014. óta nem változott.
• A járulék mértéke minden esetben egységesen művelési ágtól és nagyságtól
függetlenül 1.461,- Ft/ha/év (ill. mentesül a 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
mezőőri járulék megfizetése alól az 1 hektár alatti terület). Az ebből származó bevétel,
és az állami támogatás együtt nem fedezik a mezőőri szolgálat működéséhez
szükséges kiadást (2018-ban 13.645.271,- Ft)
A kiadás az alábbi tételekből tevődött össze 2018. évben:
személyi
kiadás
6.846.593,-

járulék

dologi

felhalmozási

1.310.550,-

1.910.128,-

3.578.000,- (Lada 13.645.271,Níva)
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ÖSSZESEN:

A mezei őrszolgálat működéséhez szükséges összeg ezért három tételből tevődik
össze.
kivetett mezőőri járulék
(2018. évi 853.575,- Ft)
állami támogatás
(2018. évi 3.063.759,- Ft)
önkormányzati hozzájárulás
(2018. évi 9.517.650,- Ft)
egyéb bevétel
(2018. évi 210.287,- Ft)
• Az önkormányzati hozzájárulás évente csak növekszik, ezért a mezőőri járulék
emelése vált indokolttá.
Az éves díjat 1.461,- Ft-ról ……. Ft-ra lehetne emelni, és a rét, legelő után 1.461,- Ftról …… Ft-ra lehetne csökkenteni, a mezőőri szolgálat bevétele az alábbiak szerint
alakulna:
kivetett mezőőri járulék:
…… .000 Ft
önkormányzati hozzájárulás:
…… .000 Ft
állami támogatás:
3.063.759 Ft
összesen:
…… Ft
A fenti …….%-os mértékű emeléssel a mezőőri szolgálat működési kiadásait
nagyobb mértékben fedezné, nem kellene az önkormányzat részéről ilyen mértékű
hozzájárulást fizetni.
Az önkormányzati hozzájárulás tényével szükséges kiegészíteni a rendelet 3. § (1) bekezdését.
Javaslom a mezei őrszolgálatról szóló 20/2014. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Hatályos rendelet) hatályon kívül helyezését, a fenti változásokra
tekintettel, a könnyebb kezelhetőség és áttekinthetőség érdekében javaslom az új
rendelet egységes szerkezetben történő megalkotását.
A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás:
2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a
kedvezményt, mentességet megszüntető, vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és
hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az
önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy
rendelettervezetet megtárgyalni szíveskedjek.
Pilis, 2020……………..
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