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Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a helyi önkormányzat a 
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot. 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX 
törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó 
termőföldek védelméről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodjon.  

Makó Város Képviselő-testülete - élve az Alaptörvény és a vonatkozó törvény adta lehetőséggel- az 
önkormányzat területéhez tartozó termőföldek védelmére a mezei őrszolgálat létesítéséről és 
működéséről szóló 27/2013. (IX.26.) önkormányzati rendeletében a mezőőri szolgálat létrehozásáról 
döntött.  

A törvény értelmében a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a 
földhasználó, ha ez ismeretlen a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból, és a központi 
költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. 

Makó város 2014. évi költségvetésében 3 fő mezőőr bér és járulék költségére 8,169 millió forint, 
míg dologi kiadásaikra 3,2 millió forint, tehát összesen 11,369 millió forint került betervezésre. 

2014. I-III negyedévében ténylegesen 3.200.400.-Ft munkabér és járulék költség, továbbá 716.976.-
Ft dologi kiadás, összesen 3.917.376.-Ft került kifizetésre a 2014. évben alkalmazott 2 mezőőr 
vonatkozásában. 

2014. évben a mezőőri járulék kivetés 10,7 millió forint volt, mely az ezideig folyósításra került 
1.620.000.-Ft állami támogatással együtt valamennyi, eddig felmerült költséget fedez. 

A hatályos mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 27/2013. (IX.26.) önkormányzati 
rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében: a mezőőri járulék összege 730,- Ft/ha/év, kiskertek esetében 
1.460,-Ft/ha/év, de minimum 610, -Ft/év/földterület. 

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló bevételek fedezik a mezei őrszolgálattal kapcsolatosan 
ténylegesen felmerülő kiadásokat, javaslom a mezőőri járulék mértékének 50%-os csökkentését, ami 
a következőket jelenti: 

„A mezőőri járulék összege 365,- Ft/ha/év, kiskertek esetében 730,-Ft/ha/év, de minimum 305, -
Ft/év/földterület.” 
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A rendelettervezet Makó város honlapján közzétételre került a társadalmi egyeztetés céljából, az 
észrevételek megtételére nyitva álló határidőben vélemény nem érkezett.  

Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Makó,  2014. november 21. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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1. melléklet a „mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati 
rendelet” tárgyú előterjesztéshez 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)   
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 
 
I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
 
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. 
 
III. költségvetési hatásai: a tervezet eredményeként a mezei őrszolgálat fenntartási és 
működési költségeinek fedezésére 50%-al kevesebb összeg áll majd az önkormányzat 
rendelkezésére. 
 
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti következménye nincs. 
 
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi következménye nincs. 
 
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív terheket 
befolyásoló hatása nincs. 
 
VII. megalkotásának szükségessége: a mezőőri járulék mértékének módosításához az 
önkormányzati rendelet módosítása szükséges. 
 
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a hatályos önkormányzati 
rendeletben megállapított mértékű mezőőri járulékfizetési kötelezettség nem változna. 
 
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az adóirodánál adottak. 
 
 
 
 
Makó, 2014. november 7. 



 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (XI….) önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 27/2013. (IX.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a 
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § -ában foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében 
a következőket rendeli el: 

1. §  
 
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 27/2013. (IX.26.) önkormányzati 
rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„A mezőőri járulék összege 365,- Ft/ha/év, kiskertek esetében 730,-Ft/ha/év, de minimum 305, -
Ft/év/földterület.” 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 

 
 

 
 

Farkas Éva Erzsébet s. k.         Dr. Bánfi Margit s. k. 

polgármester           jegyző 


