
TAHITÓTFALU KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2003. (VI. 12.) SZÁMÚ RENDELETE 

A MEZEI  ŐRSZOLGÁLATRÓL 

 

 

Tahitótfalu Község Képviselőtestülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei 

őrszolgálatról szóló  1997. évi CLIX. Törvény  (továbbiakban: tv.)  19. §-ban kapott felhatalmazás 

alapján Tahitótfalu Község Községigazgatási területén lévő mezőgazdasági rendeltetésű  termőföldek 

őrzése érdekében a következő rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya község közigazgatási területén termőfölddel rendelkező (tulajdonos, 

földhasználó) személyekre terjed ki. 

(2) A személyi hatály alatt a természetes, a jogi és nem jogi személyeket egyaránt érteni kell, az 

állami tulajdont képező termőföldek és erdők használói kivételével. 

 

A mezei őrszolgálat 

 

2. § 

 

(1) A képviselőtestület a község közigazgatási  területéhez tartozó termőföldek – ideértve a 

szórványerdőt is – őrzésére mezei őrszolgálatot létesít.  A mezőőr által őrzött terület mértékét 

és a földrészletek helyrajzi számait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 1 főben állapítja meg. 

 

A mezőőrök 

 

3. § 

 

(1) A mezei őrszolgálatot a mezőőr látja el. 

(2) A mezőőr feladatát Tahitótfalu Község Jegyzője (a továbbiakban: fenntartó) utasításai szerint 

végzi, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogosítványokat. A mezőőr feladatait a rendelet 2. 

sz. melléklete tartalmazza. 

(3) A mezőőr szakmai felügyeletét a Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal és a Szentendrei 

Rendőrkapitányság látja el. 

 

A mezőőri járulék 

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat 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  - fele-fele arányban – biztosítani. 

(2) A mezőőri járulék mértéke hektáronként  1.000,-Ft/év, de min. 1.000,-Ft. 

(3) A mezőőri járulék fizetése kötelezett személy részére összevontam kell megállapítani a 

járulékot  (az összes tulajdonában vagy használatában  lévő földterület után) minden 

megkezdett hektár 1.000,-Ft/év. 
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A mezőőri járulék megfizetése, bejelentése, 

befizetések határideje 

 

5. § 

 

(1) A mezőőri járulék fizetésére kötelezett – e rendelet 1. §-ban meghatározott személy – az 1. sz. 

függelék szerinti formanyomtatványon köteles legkésőbb 2003. szeptember 30. napjáig a 

fenntartónak bejelenteni használatában és/vagy tulajdonában lévő, vagy ezt követően 

használatába és/vagy tulajdonába került, avagy abból kikerült – e rendelet 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott – termőföldet.   A termőföld használati vagy tulajdonjogában 

történt változást a használó vagy a tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles  

bejelenteni a fenntartónak. 

(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel – azt a személyt 

terheli, akinek használatában és/vagy tulajdonában a termőföld tárgyév január 1. napján van. 

(3) A mezőőri járulékot a kötelezett félévi egyenlőrészletekben március 15. napjáig, illetve 

szeptember 15. napjáig fizetheti be kamatmentesen, 2003. évben a második félévi részletet  

november 15. napjáig. 

(4) A mezőőri járulékot a községi önkormányzat szakfeladaton és a főkönyvi számlán 

elkülönítetten kezelt   számlára kell teljesíteni. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet 2003. július 1-én lép hatályba.  Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(2) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei 

őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátásra használható fel. 

(3) A mezőőri ellátás folyamatos biztosítása érdekében – ha a befizetett mezőőri járulék a 

szükséges kiadásokat nem fedezi – az önkormányzat átmenetileg a költségvetéséből, az 

általános tartalék terhére megelőlegezi az indokoltan felmerült kiadások fedezetét. 

 

 

 

Tahitótfalu, 2003. június 12. 

 

 

 

 

  Budai Mihály       Tóth János 

   polgármester             jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

 

Tahitótfalu, 2003. június 19. 

 

 

        Tóth János  

            jegyző 

 



MEZŐŐRI   MUNKAKÖRI  LEÍRÁS 

 

 

 
- A mezőőr a feladatait a jegyző vagy az általa megbízott személy utasításai 

alapján, jelen munkaköri leírás és a fegyveres biztonsági őrségről a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatokról szóló  1997. évi CLIX. törvény 

23-26 §-ban meghatározott módon köteles ellátni. 

- Az 1997. évi CLIX törvény hivatkozott részei a munkaköri leírás részét képezik. 

- A mezőőr a működési területén köztisztasági és környezetvédelmi ellenőrzési 

feladatokat is ellát. 

- Az ellenőrzés során tapasztalt rendellenességek  (pl. illegális szemétlerakás, 

illegális szennyvízkibocsátás stb.) esetén intézkedést kezdeményez. 

- Köteles megjelenni a fenntartó és mezőőri munkaértekezleten (minden péntek 

délelőtt 9 óra).  Ennek elmaradása esetén (pl: szabadság, betegség, 

munkaszüneti nap, stb.) a munkaértekezlet a következő hét első napja. A 

részvételét a fenntartó a napló szignálásával igazolja.  

- Az 1997. évi CLIX. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti együttműködést, annak 

idejét, helyét, módját köteles bejelenteni a fenntartónak. 

- A mezőőr köteles a munkaidejében  (heti 40 óra) a működési területén 

tartózkodni. 

- Termésérés idején a fenntartó – írásban – eltérő munkarendet is 

meghatározhat. 

 

 

 

Tahitótfalu, 2003.június 12.  

 

 

 

 

 

               Tóth János      ………………………………….. 

        jegyző            mezőőr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. MELLÉKLRET 

 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2003. (06.12. ) RENDELETE A MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL 

3. §-ÁHOZ 

 

 

MEZŐŐRI MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

 

- A mezőőr feladatait a jegyző vagy az általa megbízott személy utasításai 

alapján, jelen  munkaköri leírás és a fegyveres biztonsági őrségről a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatokról szóló  1997. évi CLIX. törvény  

23-26 §-ban meghatározott módon köteles ellátni. 

- Az 1997. évi CLIX. törvény  hivatkozott részei a munkaköri leírás részét 

képezik. 

- A mezőőr a működési területén köztisztasági és környezetvédelmi ellenőrzési 

feladatokat is ellát. 

- Az ellenőrzés során tapasztalt rendellenességek  (pl. illegális szemétlerakás, 

illegális szennyvízkibocsátás stb.) esetén intézkedést kezdeményez. 

- Köteles megjelenni a fenntartó és mezőőri munkaértekezleten  (minden péntek 

délelőtt 9 óra).  Ennek elmaradása esetén  (pl: szabadság, betegség, 

munkaszüneti nap, stb.) a munkaértekezlet a következő hét első napja.  A 

részvételét a fenntartó a napló szignálásával igazolja. 

- Az 1997. évi CLIX. törvény  23. § (2) bekezdése szerinti együttműködést, annak 

idejét, helyét, módját köteles bejelenteni a fenntartónak. 

- A mezőőr köteles a munkaidejét (heti 40 óra) a működési területén tartózkodni. 

- Termésérés idején a fenntartó – írásban – eltérő munkarendet is 

meghatározhat. 

 

 

 

Tahitótfalu, 2003. június 12. 

 

 

 

 

               Tóth János      …………………………………… 

                   jegyző               mezőőr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!                                                                              
Az adóhatóság megnevezése:  Tahitótfalu                                                                                 

Azonosító száma: 

 

 

TERMŐFÖLDDEL RENDELKEZŐ SZEMÉLY (TERMÉSZETES, JOGI, NEM JOGI) 

BEVALLÁSA  TAHITÓTFALU  ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGHOZ 

A MEZŐŐRI  JÁRULÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 

(a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 

1997. évi CLIX. törvény, valamint Tahitótfalu Község Képviselő-testületének 

7/2003.(VI. 12.) Kt. számú rendelete alapján) 

 

 

1.    Azonosító adatok 

A tulajdonos/földhasználó neve (cége): ………………………………………………………………. 

 

Címe  (lakóhelye, székhelye): …………………………………………………………………………... 

 

Adóazonosító jele, adószáma: ………………………………………………………………………….. 

 

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Számlavezető pénzintézet neve: …………………………….. számlaszáma: ……………………….. 

 

Termőföld helye, helyrajzi száma: ……………………………………………………………………... 

 

Területe (ha): ……………………………………………………………………………………………... 

 

 

2.  Járulék  kiszámítás 

          

Járulékköteles termőföld, szorványerdő területe  (ha) 1000,-Ft/év:  ………………………………. 

 

 

3. Változás 

Földterület használatba/tulajdonba kerülés ideje: …………………………………………………... 

 

Földterület használatból/tulajdonból kikerülés ideje: ………………………………………………. 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tahitótfalu, …….. (év) ………………….(hónap) ……. (nap) 

 

        ………………………………………

         (cégszerű) aláírás 

 

 

A benyújtott bevallás iktatószáma: ………………………… 

 

Átvevő ügyintéző neve: ……………………………………… 

 

Átvétel dátuma: ………………………………………………… 

 


