
ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
22/1999. sz.(XI.05.) sz rendelete 

a mezőőri szolgálat létrehozásáról és az ehhez kapcsolódó mezőőri járulék 
meghatározásáról  

(Egységes szerkezetbe) 
 
 
 
 

1.§. 
 
Újhartyán Község Önkormányzata a közigazgatási területéhez kapcsolódó termőföldek – ide nem 
értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet – őrzéséről mezei őrszolgálat 
létesítésével gondoskodik. 
 
(2) A mezei őrszolgálat tevékenységét az újhartyáni közigazgatási területhez tartozó   2824 ha 
nagyságú területen látja el. 
 
(3) A mezőőri őrszolgálatot Újhartyán községben     3   fő főfoglalkozásban,  alkalmazott, 1 fő 
társadalmi megbízatásban  - lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek 
megfelelő, mezőgazdasági alapismeretekből, lőfegyver ismeretből levizsgázott, valamint mezőőri 
esküt tett büntetlen előéletű, nagykorú- magyar állampolgár láthatja el. 
 

2.§. 
 
 
(1)A mezőőri szolgálat működési költségeinek fedezetét a települési önkormányzat három 
forrásból biztosítja: 
 
a költségek 50 %-át a központi költségvetésből 
a termőföld  - tulajdonosok mezőőri járulékának befizetéséből 
a hiányzó összeget saját forrásból egészíti ki az önkormányzat 
 
(2)Mezőőri járulék fizetésére kötelezett, aki Újhartyán községben termőföld tulajdonnal 
rendelkezik, a tulajdonában álló termőföld mennyiségében arányában. 
 
(3) 
a.)A mezőőri járulék mértéke: 
10 hektárig   1.200 Ft / ha / év, azaz Egyezerkettőszáz forint /hektár/év.  
b.)10 hektár felett 1200Ft+600 Ft/ha/év(1)  
  
(4)A mezőőri járulék tulajdonosonkénti összegének megállapítása érdekében a Polgármesteri 
Hivatal a tulajdonosoktól és a tulajdonukban lévő termőföld nagyságáról nyilvántartást vezet, 
amely alapján minden tárgyév március 1-ig fizetési meghagyást bocsát ki a tulajdonosoknak. 
 
(5) A mezőőri járulékot a tulajdonos minden évben egy összegben, október 31-ig köteles 
megfizetni.(1) 



(6)A tulajdonosok kötelesek  - a mezőőri járulékra kötelezettek nyilvántartásának vezetése 
érdekében  - a termőföldtulajdonban beállt változásokat a Polgármesteri Hivatalnak 30 napon 
belül jelezni. 
(7)Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, 
melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki 
alapkamat kétszeresének a 365-öd része.(1) 

3.§. 
 
A mezőőri feladatát Újhartyán község jegyzőjének utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a 
Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal és Dabas Városi Rendőrkapitányság látja el. 
 
 

4.§. 
 
(1) A rendelet 2007. Jan.1-én lép életbe.(1) A mezőőri foglalkoztatás 1999. Augusztus.5–től került 
sor. Ennek megfelelően a tulajdonosoknak a mezőőri járulék összegét 2000. Jan. 1-től kell 
megállapítani. 
 
(2)E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.1(2008.XI.27-től hatályos) 

 
 
Újhartyán, 1999. november 5. 
 
 
 
 
Schulcz József       Göndörné Frajka Gabriella 
 Polgármester                   jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
 
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
 
 
Újhartyán, 1999. november 5.. 
         Göndörné Frajka Gabriella 
          Jegyző 
 
 
(1)  Módosítva: 2007. május 30-ai testületi  ülésén. 


