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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 17. §-a szerint a települési 
és a fővárosi önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről kénysze-
rítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat. 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 
törvény rendelkezik a mezei őrszolgálat létrehozásáról és fenntartásáról. 

A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a 
halastavat - őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. Több települési önkormányzat 
közös mezei őrszolgálatot hozhat létre. 

A mezei őrszolgálat létrehozását az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervnek be kell jelenteni, 
amely az őrszolgálatot nyilvántartásba veszi. A bejelentésnek tartalmaznia kell az őrszolgálat létszá-
mát, az őrzött terület mértékét és a földrészletek helyrajzi számát. 

Az őrszolgálat létszámát a működési területhez mérten úgy kell megállapítani, hogy annak napi rend-
szeres ellenőrzése biztosítható legyen. 

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 
igénybevételének rendjéről és feltételeiről a 39/2006. (V. 19.) FVM-PM együttes rendelet rendelkezik. 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról  szóló 1997. évi CLIX. 
tv. 19. § /1/ bekezdése szerint az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és műkö-
dési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a 
központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A mezőőri járulék mértékét és meg-
fizetésének módját az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza. A törvényi szabályozás a mező-
őri járulék összegét nem határozza meg, a képviselő-testület annak mértékéről szabadon dönthet. A 
mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra az ingatlan fekvése 
szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult. 

Lényeges még megjegyezni, hogy a mezőőri járulék kivetéséhez szükséges a Földhivataltól megkérni 
az érintett termőföldekre vonatkozó földkönyvet, mely tartalmazza a művelési ágakat, a helyrajzi szá-
mokat és az ingatlan tulajdonosainak adatait is.  E nélkül nem állapítható meg kiknek és mekkora 
területnagyság után kell kivetni a mezőőri járulékot. 

A földhivatal tájékoztatása szerint – hivatkozva  a 176/2009. FVM rendeletre - a tulajdonosi adatokkal 
kibővített földkönyvet 200 Ft/hrsz szolgáltatási díjért tudják az önkormányzat részére átadni 

Őrbottyán közigazgatási területén lévő termőföld nagysága a 2008-as földkönyv alapján az erdő és a 
halastó kivételével nagyságrendileg 1346 ha.  

A 2008-as földkönyv szerint 3177 db belterületi, 1520 db külterületi és 1234 zártkerti, összesen 5931 
földrészlet található a település közigazgatási területén.  

A teljes földkönyv lekérése kb. 1.186.200 Ft (belterület  635.400 Ft, külterület 304.000 Ft, zártkert 
246.800 Ft) plusz költséget jelent az önkormányzat számára. 

 



művelési ág/ fek-
vés 

belterület (ha) külterület (ha) zártkert (ha) összesen (ha) 

erdő 0 485,45 0,0902 485,5402 
gyep (legelő) 0 90,9456 0,66 91,6056 
gyep (rét) 2,9749 61,8014 0 64,7763 
gyümölcsöcs 0 0 0 0 
kert 0 0,5564 48,1394 48,6958 
nádas 0 1,5262 0 1,5262 
szántó 15,5287 1040,8931 17,778 1074,1998 
szőlő 0 26,0631 39,0681 65,1312 
összesen 18,5036 1707,2358 105,7357 1831,4751 
erdő nélkül 18,5036 1221,7858 105,6455 1345,9349 
Ahhoz, hogy pontosan melyik területek után kell mezőőri díjat fizetni azt egyeztetni kell, mert van bel-
területi szántó is, és van lakó övezetben lévő külterület is, és azt is szükséges meghatározni, hogy 
mely zártkertek esetében kell majd járulékot fizetni. 

Több önkormányzat szabályozását áttekintve, a mezőőri járulék mértékének meghatározása történhet 
területi alapon, földművelési áganként eltérő mértékben (szántó, gyümölcsös, zártkert, rét-legelő) 
Ft/ha, zártkert esetén helyrajzi számonként. Lehetőség van arra is, hogy művelési áganként ne legyen 
különbség a termőföldek között a járulék díjának megállapításakor, ebben az esetben  Ft/ha 
mértékben szükséges a járulék összegének megállapítása, zárt kertek esetén szintén helyrajzi 
számonként Ft/év összegben. 

Figyelemmel arra, hogy a mezőőri szolgálat megalakítási költségeinek és működési költségeinek csak 
egy részét lehet fedezni központi költségvetésből, a fennmaradó összegre tekintettel javasolt a 
mezőőri járulék bevezetése az alábbiak szerint: 

termőföld esetén 800 Ft/ ha/év 

zártkert esetén 1000 Ft/ helyrajzi szám/év 

Az így kalkulált bevétel  1234 zártkerti  ingatlan esetén  1.234.000 Ft évente, 1240 ha terület után 
évente 992.160 Ft, összesen: 2.226.160 Ft 

A mezőőri járulékot elsődlegesen a föld használója köteles megfizetni, ha a használó ismeretlen, ak-
kor a tulajdonos köteles megfizetni. A Földkönyvből nem derül ki, hogy ki a föld használója, ezért a 
tulajdonost kellene nyilatkoztatni, hogy a földjét saját maga használja, vagy más személy a föld hasz-
nálója, ennek tudatában lehet a mezőőri járulékot jogszerűen kivetni. 

Azt is látni kell, hogy egy-egy földrészletnek több tulajdonosa is lehet (adott esetben akár 40-50 tulaj-
donos is). A földhasználó személyének a tisztázása érdekében folytatott levelezés nem kell, hogy 
tértivevényes legyen, azonban a mezőőri járulék kivetése tértivevényes levél formájában kell, hogy 
történjen. Csak ebben az esetben lehet megállapítani, ki vette át és mikor a kivetésről szóló határoza-
tot, ami alapján a határozat jogerőre emelkedését ki lehet számolni. A mezőőri járulék adók módjára 
behajtható követelés, tehát ha nem fizetik be, adók módjára be kell hajtani a járulékot.  

A mezőőr foglalkoztatásának feltétele, hogy büntetlen előéletű magyar állampolgár illetve a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy legyen, aki betöltötte a 18. életévét, lőfegyvertar-
tási engedéllyel és mezőőri vizsgával, valamint rendészeti vizsgával rendelkezik. A jogszabály iskolai 
végzettségre nem szab feltételt, de a gyakorlati tapasztalatok alapján az önkormányzatok általában 
szakmunkás vagy érettségizett mezőőröket alkalmaznak 

A jogszabály szerint a mezőőr a termőföldek őrzését, valamit a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó 
termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, 
földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy. A mezőőr feladatát az őrszolgálatot létrehozó telepü-
lési önkormányzat utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a mezőgazdasági igazgatási szerv és 
a rendőrség látja el.  

A mezőőrök felszerelésének szabályait a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 
29/1998. (IV.30.) számú FM rendelet, a mezőőrök formaruháját a rendészeti feladatokat ellátó szemé-
lyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
70/2014. ( XII.14.) BM rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

A mezei őrszolgálat működési területét úgy kell kialakítani, hogy annak napi, rendszeres ellenőrzése 
biztosított legyen. A feladat ellátásához, figyelemmel a terület nagyságára, szükséges járművet hasz-
nálni. A járművet a szolgálat ellátásához biztosíthatja az Önkormányzat, vagy a mezőőr használhatja 
a rendelkezésére álló saját járművét. 



Az önkormányzat a mezei őrszolgálat megalakítása előtt az egyes rendészeti feladatokat ellátó sze-
mélyek tevékenységéről valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módo-
sításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározott együttműködési megállapodást köt a rend-
őrséggel. 

A mezei őrszolgálat egyszeri megalakításának költségei: 

megnevezés  1 főre vonatkozó költség Ft -ban 
orvosi alkalmassági,  szakvizsga, fegyvervizsga  70.000 
mezőőri formaruha 200.000 
szolgálati igazolvány 4.000 
szolgálati jelvény 2.100 
sörétes vadászlőfegyver 90.000 
lőszer 10.000 
felszerelési eszközök:  100.000 
fegyverszekrény 35.000 
mobiltelefon 30.000 
digitális fényképező 40.000 
informatikai eszközök 150.000 
irodabútor, irodaszer 60.000 
ingatlan nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díj kb 550-600.000 Ft 
Összesen:  kb. 1.400.000 Ft 

 
A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 
igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet szerint a 
települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat, megalakulási, fenntartási és működési költ-
ségeinek megtérítésére a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 
szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ának (2) bekezdése alapján állami hozzájárulás igényelhető. A 
hozzájárulást az a települési önkormányzat igényelheti, amelynek az őrszolgálatát a megyei Kor-
mányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásba vette. Az önkormányzat az újonnan létre-
hozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50%-át, de - mezőőrönként - legfeljebb ötszázezer forint-
nak a megtérítését, a nyilvántartásba vételét követő harminc napon belül igényelheti. Az önkormány-
zat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek - személyi és 
dologi kiadások - 50%-ának, de legfeljebb kilencvenezer forint/hó/fő megtérítését negyedéves idő-
szakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától számított harminc napon belül. A költ-
ségként kimutatott és pénzügyileg rendezett kiadások lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatai, 
amelyeknek hiteles másolatait mellékelni kell a kérelemhez. Az önkormányzat a hozzájárulást a föld-
művelésügyi igazgatóságnál kérelmezheti. A földművelésügyi igazgatóság megvizsgálja az igényjogo-
sultságot és ennek alapján határozatban dönt a hozzájárulás kifizethetőségéről, vagy a kérelem eluta-
sításáról. 
 

megalakítás állami támogatása 500.000 Ft 
fenntartás és működés állami támogatása 
1 fő/90.000 Ft/hó 
2015. 06. 01-től 2015. 12. 31-ig 

540.000 Ft 

földtulajdonosok és földhasználók által fizetendő mezőőri járulék  
bérköltség (bér+járulékai) 2015. 06. 01-től 2015. 12. 31-ig 200.000 Ft/hó 
dologi kiadások (üzemanyag, telefon, egyéb) 50.000 Ft/hó 
továbbképzések, vizsgák, vizsgálatok  40.000 Ft/év 

 
A mezőőrök működési területe elsősorban a termőföldekre terjed ki, de nincsen akadálya annak sem, 
hogy megállapodás alapján egyéb területek védelmét is ellássák. 
 
Szervezeti forma: 
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az 
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 3.§-ában foglaltak 
szerint a mezei őrszolgálatok különböző szervezeti formában látják el tevékenységüket. A mezőőrség 
a Polgármesteri Hivatal részét képezheti, vagy egy már meglévő költségvetési szerv részeként mű-
ködtetheti az önkormányzat a mezei őrszolgálatot, vagy önálló intézményt alapíthat erre a célra.  A 
közterület-felügyelő foglalkoztatásához hasonlóan, a javaslat az, hogy a mezei őrszolgálat, megalakí-
tása esetén, a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretében működjön, a mezőőr köztisztviselői jogvi-
szonyban álljon, a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző lenne.  

 
 



Amennyiben a mezei őrszolgálat létrehozásáról dönt a Képviselő-testület, egy viszonylag hosszabb 
folyamat indul meg, melynek során tisztázásra kerülnek az alapfeltételek (területek pontos adatai stb.), 
lefolytatásra kerül a nyilvántartásba-vételi eljárás, elkészül a szükséges rendelet így – több szempont-
ból is – a szolgálat 2015. június 1-jével történő felállítása látszik reálisnak.  
 
A mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos feladatok: 

- a létrehozásról szóló testületi döntés 
- az őrzendő terület nagyságának meghatározása 
- döntés a mezőőrök számáról, a működtetés és létrehozás költségeit a költségvetésben bizto-

sítani kell 
- a mezei őrszolgálatról szóló rendelet megalkotása 
- a szolgálat megszervezése 
- Nyilvántartásba vételi eljárás elindítása 
- együttműködési megállapodás megkötés e a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 

 
Kérem a javaslat szíves megtárgyalását, és döntésük meghozatalát. 
 
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  
 
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  
- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 
törvény 
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájáru-
lás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 
- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 1997. évi CLIX. tör-
vény 
- a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájáru-
lás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 39/2006. (V. 19.) FVM-PM együttes rendelet  
- a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet 
- a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet  
 
4. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (III. 25.) önkormányzati határ o-
zata a mezei őrszolgálat létrehozásáról 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a termé-
szetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján úgy 
dönt, hogy  
 

• Őrbottyán Város közigazgatási területére kiterjedő feladatkörrel mezei őrszolgálatot hoz létre, 
melyet 2015. június 1-jétől kezdődően, 1 fő mezőőr alkalmazásával kíván működtetni, 

 
• felkéri a polgármestert és a jegyzőt az őrszolgálat felállításával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 
• felkéri a jegyzőt, hogy a testületi ülésen elhangzottak alapján készítse el a mezei őrszolgálat 

létesítéséről és működéséről, a mezőőri járulék mértékének meghatározásáról szóló rendelet 
tervezetét 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §  (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe: 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2015. (III. ...) önkormányzati rendelete a 
mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék szabályozásáról  
 
Társadalmi-gazdasági hatása: 
A rendelet megalkotásával bevezetésre kerülő mezei őrszolgálat társadalmi hatásának megítélése 
tekintetében a külterületi termőföldek védelmét illetően pozitívnak tekinthető.   
 
Költségvetési hatása: 
A mezőőrség megalakítása jelentős anyagi megterhelést jelent az önkormányzat számára, azonban a 
költségek részbeni megtérülése várható az állami támogatásból és a kivetendő járulék bevételből. 
 
Környezeti, egészségi következményei: 
A szabályozásnak pozitív környezeti hatása várható, egészségügyi következményei nincsenek. 

 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása van. A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása 
minden érintett ingatlan tekintetében a jegyző feladata. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége: 
Őrbottyán Város közigazgatási területén szükséges a közbiztonság, illetve a vagyonvédelem fokozá-
sa. A termőföldek őrzése, valamit a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, 
felszerelések, eszközök, védelme nehezen oldható meg. A rendőrségnek és a városban működő pol-
gárőrségnek nincsen olyan személyi kapacitása, hogy őrjáratot tudjon szervezni a jelzett területen. 
Amennyiben a mezőőrség felállítása szükségessé válik, annak rendeleti formában is meg kell jelennie 
a vonatkozó jogszabályok alapján 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
A rendelet megalkotásával létrejövő mezei őrszolgálat személyi és tárgyi feltételei még nem biztosítot-
tak a döntést követően kezdődik meg azok biztosítása, az adminisztratív feltételek megvalósításával 
együtt 
 
Őrbottyán Városi Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (III.….) önkormányzati rendele -
te a mezei őrszolgálat létesítésér ől és működésér ől, valamint a mez őőri járulék szabályozásá-
ról  
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, a 
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 
törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében a 
következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet célja és hatálya  

1. §  
A rendelet célja: 

a) az Őrbottyán város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek, – ide nem értve az erdőt, a 
halastavat, a védett természeti területet és értéket  – őrzését,  

b) a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, 
haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok, földmé-
rési jelek védelmét,  

c) az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozását és  
d) a külterület közrendjének közbiztonságának erősítését  

szolgáló mezei őrszolgálat felállítása, valamint az őrszolgálat működési feltételeinek biztosítása.  
 

2. §  
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Őrbottyán város közigazgatási területéhez tartozó, minden me-

zőgazdasági jellegű művelési ágba sorolt kül- és belterületi területrészre, valamint zártkertre. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az erdő művelési ágú területre és a halastóra.   
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrökre, valamint az 

(1) bekezdésben meghatározott terület használójára, illetve tulajdonosára.  



 
2. A mezei őrszolgálat  

3. §  
 

(1) Őrbottyán város Önkormányzata az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásáról az Őrbottyáni 
Polgármesteri Hivatal szervezetén belül működő mezei őrszolgálat létrehozásával gondoskodik.  

(2) A mezei őrszolgálatot a mezőőr látja el. 
(2)  A mezőőr jogszabályban meghatározott formaruhát és szolgálati jelvényt visel.  
(3) A mezei őrszolgálat, illetve a mezőőr feladatait a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédel-

mi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint látja el. A mezőőr 
feletti munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 

(4) A mezei őrszolgálat köteles együttműködni a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a kormány-
hivatal szerveivel valamint a polgárőrséggel. 

 
3. A mezőőri járulék  

4. §  
(1) Őrbottyán Város Önkormányzata a mezei őrszolgálat létesítési, fenntartási és működési költsége-
it a földhasználó – ha ez ismeretlen a tulajdonos – által fizetett mezőőri járulékból és a központi költ-
ségvetés által biztosított hozzájárulásból fedezi. 
(2) A mezőőri járulék mértéke: 

a) termőföld esetén 800 Ft/ ha/év, 
b) zártkert esetén 1000 Ft/ helyrajzi szám/év. 

(3) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek a termőföld a tárgyév január 
1. napján használatában van. Ha a használó ismeretlen, akkor a mezőőri járulékot a termőföld tulaj-
donosának kell megfizetni.  
(4) A megállapított mezőőri járulék összegét évente egy alkalommal, május 31-ig egy összegben kell 
megfizetni. 
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mezőőri járulék megfizetésének kötelezettségét a jegyző – a 
telekkönyvi nyilvántartás alapján – állapítja meg. 
(6)  

4. Vegyes és záró rendelkezések  
5. §  

E rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.  
 

Részletes indokolás 
1. § 

A § a rendelet célját határozza meg, azt, hogy a mezei őrszolgálat létrehozásával az önkormányzat 
Őrbottyán város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzését, a termőföldeken lévő, illetve 
ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazda-
sági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok, földmérési jelek védelmét, az illegális hulladéklerakó 
helyek kialakulásának megakadályozását és a külterület közrendjének közbiztonságának erősítését 
kívánja elősegíteni, biztosítani.  
 

2. § 
A rendelet hatályát határozza meg 
 

3. § 
A § határozza meg, hogy a mezőőri szolgálat létrehozásával és működésével kapcsolatos kereteket 
határozza meg.  

4. § 
A § meghatározza a mezőőri járulék mértékét, ami termőföld esetén 800 Ft/ ha/év, zártkert esetén 
1000 Ft/ helyrajzi szám/év. Meghatározza továbbá a mezőőri járulékfizetési kötelezettség  alanyát.  
 

5. § 
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
 
Őrbottyán, 2015. március 12. 
 
 
 
 

 
 



HATÁROZAT 
 
A képvisel ő-testület 3 igen, 3 ellen szavazattal, 2 tartózkodá s mellett az alábbi döntést hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 64/2015. (III. 25.) számú határozata a 
mezei őrszolgálat létrehozásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot mely szerint:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a termé-
szetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján úgy 
dönt, hogy  

• Őrbottyán Város közigazgatási területére kiterjedő feladatkörrel mezei őrszolgálatot hoz létre, 
melyet 2015. június 1-jétől kezdődően, 1 fő mezőőr alkalmazásával kíván működtetni, 

• felkéri a polgármestert és a jegyzőt az őrszolgálat felállításával kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

• felkéri a jegyzőt, hogy a testületi ülésen elhangzottak alapján készítse el a mezei őrszolgálat 
létesítéséről és működéséről, a mezőőri járulék mértékének meghatározásáról szóló rendelet 
tervezetét. 

 
nem fogadta el. 

 


