
Előterjesztés 
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

 
 

1. előterjesztés száma: 254/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné dr. Halász Ildikó 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: rendelet-tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 

szóló 1997. évi CLIX. törvény 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Bicske Város Önkormányzata a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őr-

szolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény felhatalmazása alapján megalkotta a mezei őrszolgálat 

létesítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI.29.) önkormányzati rendeletét. 

 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet értelmében a mezőőri járulék megkezdett hektáron-

ként 500.-Ft/év. Amennyiben a járulékfizetésre kötelezett személy tulajdonában vagy használatá-

ban lévő valamennyi ingat együttes területe nem éri el az 1 ha-t, a járulékfizetési kötelezettség 

összesen 500.-Ft/év. 

 

Javaslom 2020. évtől a mezőőri járulék megszüntetését, mentesítve ezen járulék fizetési kötele-

zettség alól mintegy 1000 fő földtulajdonost/földhasználót. 

 

A pontosabb, átláthatóbb normaszöveg érdekében javaslom új rendelet megalkotását a hatályos 

rendelet módosítása helyett. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet-tervezetében foglaltak várható 

hatásai – a Jat. 17.§ (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 

összegezhetők: 

 

Társadalmi, hatásai:  

A rendelet megalkotásának társadalmi hatása nincs.  

 

Gazdasági hatásai:  

A földtulajdonosok, földhasználók mezőőri járulék fizetési kötelezettsége megszűnik. 

 

Költségvetési hatásai:  

A tervezet eredményeként 1.500.000,- Ft bevételkiesés realizálódik évente. 



 

Környezeti, egészségi következményei:  

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következménye nem mutatható ki. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A tervezet az adminisztratív terheket jelentősen csökkenti. 

 

Jogszabály megalkotásának szükségessége:  

Az 1997. évi CLIX. törvény adta lehetőség. 

 

A jogalkotás elmaradásának várható következménye:  

A rendelet megalkotása nem befolyásolja. 

 

Jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

Kérem a Tisztlett Képviselő-testületet, hogy 2020. évtől a földtulajdonosok, földhasználók me-

zőőri járulék fizetési kötelezettség alól való mentesítése érdekében támogassa a rendelet megal-

kotását. 

 

 

Bicske, 2019. november 28. 

 

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

        Bálint Istvánné 

          polgármester 

 

  



1.  melléklet a 254/2019. előterjesztéshez 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

 

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekez-

dés a) pontja, valamint a (2) bekezdésben, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természet-

védelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. § Bicske Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) mezei őrszolgálatot létesít és 

működtet. 

 

2. § (1)A mezőőri járulék mértéke: 0 Ft. 

(2) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az önkormányzat saját 

költségvetéséből és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból fedezi. 

 

3. § (1) Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat léte-

sítéséről és működéséről szóló 17/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete. 

 

  

Bálint Istvánné      Fritz Gábor 

   polgármester          jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. …………………. 

         Fritz Gábor 

           jegyző 

   

Általános indoklás 

 

A rendeletalkotás a mezei őrszolgálattal és a mezőőri járulékkal kapcsolatos rendelkezések 

érdekében vált szükségessé. A mezőőri járulék mértékét önkormányzatunk e rendelettel 

szabályozza. 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

Mezei őrszolgálatot létesítéséről és működtetéséről szóló rendelkezések. 

 

2. §-hoz 

A mezőőri járulék mértékét szabályozza. 

 

3. §-hoz 

A hatályba lépésre és hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 


