
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete  

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a 
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. 16.§ és 19. § -aiban foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében 
a következőket rendeli el: 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

1. § A képviselő-testület a város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek, és a 
városrendezési határ és a jelenlegi belterületi határ közötti terület őrzésére mezei 
őrszolgálatot létesít.  

 
2. § A rendelet hatálya a város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek, és a 

városrendezési határ és a jelenlegi belterületi határ közötti terület védelmére terjed ki. 
 

II. FEJEZET 

A mezőőri járulék megfizetésének szabályai 

3. § (1) A mezőőri járulék összege 730,- Ft/ha/év, kiskertek esetében 1.460,-Ft/ha/év, de 
minimum 610, -Ft/év/földterület.  

 
(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek a tárgyév január 1. 

napján használatában, ha ez ismeretlen tulajdonában áll a termőföld. 
 
(3) Nem esnek díjfizetési kötelezettség alá a rét, legelő, nádas, gyep és kivett művelési ágú 

területek. 
 

(4) A megállapított mezőőri járulék összegét évente egy alkalommal, október 31.-ig egy 
összegben kell megfizetni. 

 
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mezőőri járulék megfizetésének kötelezettségét 

átruházott hatáskörben a polgármester – a telekkönyvi nyilvántartás alapján – állapítja 
meg.  

  
(6) A megállapított mezőőri járulék összegét indokolt esetben (ár-, belvíz sújtotta terület 

esetében, vagy más típusú elemi kár következtében, ha a termés részben vagy egészben 
megsemmisült) a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérelem alapján 
csökkentheti, vagy elengedheti. Az erre irányuló kérelmeket Makói Polgármesteri 
Hivatalának kell benyújtani.  



 2 
 
 
 

(7) A földtulajdonban vagy a földhasználatban történt változást a földhasználó, ha ez 
ismeretlen a tulajdonos a változást követő 30 napon belül a Makói Polgármesteri 
Hivatalnak kell bejelenteni. 

 

III. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

4. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
5. § Egyidejűleg hatályát veszti a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékokról szóló 38/1998. 

(XII.17.) Makó ör. 
 
 

Jogharmonizációs záradék: 
 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
     Dr. Buzás Péter  s. k.           Dr. Bánfi Margit s. k. 
 polgármester                              jegyző 
 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2013. szeptember 25-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2013. szeptember 26-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2013. szeptember 26. 
 

Dr. Bánfi Margit 
         jegyző 

 
 


