
 
SZEREP KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
16/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete  

a mezei őrszolgálatról 
 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági 
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 
törvény 19.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
A rendelet célja : 

a) a Szerep közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az 
erdőt, a halastavat - őrzése, 

b) a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, 
felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, 
egyéb művelési ágú ingatlanok földmérési jelek védelme, 

c) az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása és 

d) a külterület közrendjének közbiztonságának erősítését szolgáló mezei 
őrszolgálatfelállítása, valamint az őrszolgálat működési feltételeinek biztosítása. 

2.§ 
 

(1)  A rendelet területi hatálya Szerepközség közigazgatási területéhez tartozó, 
külterületi fekvésű, valamely mezőgazdasági jellegű művelési ágba sorolt 
területekre terjed ki, kivéve az erdőt és a halastavat. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi 
személyre, aki/amely az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti ingatlan 
használója, amennyiben ez ismeretlen, az ingatlan tulajdonosa. 

II. Fejezet 



A mezei őrszolgálat 

3.§ 

 

 A mezei őrszolgálat köteles együttműködni Szerep Község Önkormányzatával, 
helyi gazdákkal, a rendőrséggel, a működési területén lévő vadásztársaságokkal, 
a katasztrófavédelemmel, a kormányhivatal szerveivel, valamint a 
polgárőrséggel. 

III.Fejezet 
 

A mezőőri járulék 
 

4.§ 

(1)Az önkormányzat a mezei őrszolgálat létesítési, fenntartási és működési 
költségeit a földhasználó - ha ez ismeretlen, a tulajdonos - által kifizetett 
mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból 
fedezi. 

(2) A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett hektár után 300.- Ft/év. 

(3)A mezőőri járulékot földhasználóként, amennyiben az ismeretlen, 
tulajdonosonként összevontan, egész hektárra kell megállapítani. 

5.§ 

(1) A mezőőri járulék fizetési kötelezettségének megállapítása: 

a) a földhasználó / tulajdonos bevallása alapján, vagy 
 
b) az a) pontban megjelölt önkéntes bevallás hiányában, vagy a közölt 
adatoknak a tényleges állapottól való eltérése esetén az ingatlan-nyilvántartás 
adatai alapján kerül megállapításra. 
 
(2) Amennyiben az ingatlannak több használója/tulajdonosa van, a 
használati/tulajdoni arány szerint kell a járulékot megfizetni, kivéve ha a 
tulajdonosok együttes nyilatkozata alapján valamelyik használó vagy tulajdonos 
egy személyben vállalja a járulék megfizetését. 
 



(3) A járulékfizetési kötelezettség a használati jog, illetőleg a tulajdonjog 
megszerzését követő év első napján keletkezik, és annak az évnek az utolsó 
napján szűnik meg, amikor a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszűnik. E 
változások bejelentése az érintett földhasználók/tulajdonosok kötelezettsége a 
változást követő 15 napon belül. 

(4) Mentes a járulékfizetési kötelezettség alól 
a) a Magyar Állam, 
b) a helyi önkormányzat 

6.§ 

(1) A mezőőri járulék nyilvántartását, a megállapítás előkészítését a 
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. 

(2) A mezőőri járulék összegét a kötelezett bejelentése alapján a jegyző 
határozatban állapítja meg, legkésőbb a tárgyév augusztus31. napjáig. 

 
(3) A mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos fellebbezésről Szerep 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

(4) A mezőőri járulékot minden év október 15-ig kell megfizetni,  a 
határozatban megjelölt, az arra elkülönített  számlára. 

(5) A (4) bekezdésben megjelölt határidőig be nem fizetett mezőőri járulékot az 
adók módjára behajtandó köztartozás szabályai szerint kell behajtani. 

(6)A befizetett mezőőri járulék Szerep Község Önkormányzat költségvetésének 
bevételét képezi. 
 

IV. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

7.§ 
 
(1) A rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a mezőőri szolgálatról szóló 6/2004.(IV.19.)számú 
rendelettel módosított 5/2003.(III.25.)számú önkormányzati rendelet. 
 
 
Szerep, 2016. november 30. 



 
 
 
 
Tóthné Verő Tünde                                                    Keserű László 
       polgármester                                                               jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:2016.11.30. 
 
 
 
Keserű László  
jegyző 


