
Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015.(III.27.) számú önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálatról 

 

 

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) 

bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

 

1. § E rendelet célja, hogy a mezei őrszolgálat működtetésével Battonya város közigazgatási 

területéhez tartozó termőföldeket rendszeresen bejáró mezőőrök alkalmazásával, a 

földhasználó (földtulajdonos) ingatlanjain található, illetve azokhoz tartozó termények, 

termékek, egyéb tárgyi értékek megóvását elősegítse a károkozó cselekmények elkövetésének 

lehetséges megelőzésével, az elkövető személyének felderítésében való hatékony 

közreműködéssel. 

1/A. § E rendelet alkalmazásában termőföld: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény 2. § 19. pontjában meghatározott földrészlet.
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2. § (1) Battonya Város Önkormányzata a Battonya város közigazgatási területéhez tartozó 

termőföldek – ide nem értve az erdőket, halastavakat – őrzésére önkormányzati mezei 

őrszolgálatot működtet. 

(2) A mezei őrszolgálat ellátja a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és 

termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, valamint mezőgazdasági építmények, 

földmérési jelek vagyonvédelmét. 

(3) A mezei őrszolgálat működésének részletes szabályait az őrszolgálat szervezeti és 

működési szabályzata határozza meg. A szervezeti és működési szabályzat elkészítéséről a 

jegyző gondoskodik. 

(4) A mezei őrszolgálat további feladatait, meghatározott szervekkel való együttműködési 

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

szóló 1997. évi CLIX. törvény határozza meg. 

 

3. §
2
 (1)A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeinek a központi 

költségvetésből meg nem térülő, önkormányzatot terhelő részének fedezetére a képviselő-

testület mezőőri járulékot állapít meg. 

(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a földhasználót, ennek hiányában azt a 

tulajdonost  terheli, akinek a termőföld a tárgyév január 1. napján a használatában vagy a 

tulajdonában van és annak az évnek az utolsó napján szűnik meg a fizetési kötelezettség, 

amikor a használati jog vagy tulajdonjog megszűnik. 
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 Módosította a 15/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
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(3) A földhasználó, ennek hiányában a földtulajdonos járulékkötelezettségét annak 

keletkezését követő év január 15 napjáig köteles bejelenteni – az ezt igazoló okirattal - e 

rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon. 

(4) A mezőőri járulék megállapítását, illetve mértékét befolyásoló adatok változását – 

különösen a termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást, a módosult 

térmértéket, a megváltozott művelési ágat – az ezt igazoló okirattal a változást követő év 

január 15. napjáig köteles bejelenteni e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon. 

(5) Az év közben bekövetkezett változásokat csak a következő évben fizetendő mezőőri 

járulék esetén lehet figyelembe venni. 

4.§
3
 (1) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a földhasználó önkéntes 

bevallása alapján történik 

(2) Első alkalommal a bevallást 2020. április 30. napjáig kell benyújtani. Ezt követően 

bevallást új járulékfizetési kötelezettség keletkezése esetén, valamint a földhasználó, 

tulajdonos, térmérték, művelési ág adataiban bekövetkezett változások bekövetkezése esetén 

kell benyújtani a 3.§ (3)-(4) bekezdésében meghatározott módon. 

(3) Önkéntes bevallás hiányában, továbbá amennyiben a bevallás az ingatlan-nyilvántartás 

adataitól eltér, a fizetési kötelezettség megállapítására hivatalból kerül sor. 

(4) A mezőőri járulék összegének megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület 

a jegyzőre ruházza át. A jegyző a mezőőri járulék összegét határozattal állapítja meg. 

5. §
4
 (1) A mezőőri járulék mértéke 3000.-Ft/ha/év. 

(2) A járulékfizetési kötelezettség szempontjából valamennyi használatban, illetve 

tulajdonban lévő földterületet össze kell számítani.  

(3) A mezőőri járulékot egyösszegben kell megfizetni minden év szeptember 15. napjáig 

Battonya Város Önkormányzat 11733089-15344155-02130000 megjelölésű alszámlájára. 

(4) A járulék késedelmes megfizetése esetén a járulék fizetésére kötelezett a törvényes 

kamatnak megfelelő késedelmi pótlékot köteles fizetni. 

(5) Az osztatlan közös tulajdonban lévő földterület esetén a tulajdoni hányad arányában kell 

megállapítani az egy tulajdonosra jutó földterület nagyságát. 

(6) A megállapított mezőőri járulék összegét kivételesen indokolt esetben a fizetésre 

kötelezett erre irányuló kérelme esetén, az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv 

által kiadott igazolás alapján a jegyző - a kár mértékétől függően – mérsékelheti vagy 

elengedheti, ha a termőföldön belvíz vagy más elemi kár következtében a termés részben 

vagy egészben elpusztult. 

6.§
5
 (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2)
6
 E rendeletbe foglalt, a mezőőri járulékfizetési kötelezettség keletkezése vagy 

megváltozása bejelentésének elmulasztása estén a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 

szóló törvény rendelkezései az irányadók. 

(3) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség keletkezése vagy megváltozása bejelentésének 

elmulasztása estén természetes személy esetén ötezer forinttól kettőszázezer forintig terjedő, 
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jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőmillió forintig 

terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

7. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a mezei őrszolgálatról szóló 

26/1998. (XII.15.) sz. önkormányzati rendelet. 

(3) 2015. évben a mezőőri járulék kamatmentesen 2015. április hó 30. napjáig fizethető meg. 

 

Battonya, 2015. március 26. 

              Borsodi János   Varga István Tamás 

                                                 alpolgármester         jegyző 

Kihirdetve: 2015. március hó 27. napján a mezei őrszolgálatról szóló 5/2015. (III.27.) 

önkormányzati rendelet. 

         

Varga István Tamás 

      jegyző 
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1. melléklet a mezei őrszolgálatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 15/2019. (XI.28) önkormányzati rendelethez 

 

 Bejelentés 

mezőőri járulék megállapításához 

 

A benyújtás helye és címe: 

 Battonyai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 

 5830 Battonya, Fő utca 91., Telefonszám: +36 68 456 000 

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(III.27.) önkormányzati 

rendelete alapján az általam használt vagy tulajdonomban lévő földterület(ek)ről az alábbi 

bejelentést teszem: 

1./ Azonosító adatok 

A földhasználó neve (cégneve): 

 _____________________________________________________________________________  

Szül. hely: _______________idő:________________anyja neve:______________________ 

Cím (lakóhely, székhely): 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Levelezési cím: ________________________________________________________________  

Adóazonosító jel: ______________________________________________________________  

Adószám:  ____________________________________________________________________  

Statisztikai jele:  ______________________________________________________________  

Telefonszám:  _________________________________________________________________  

E-mail cím:  __________________________________________________________________  

Számlavezető pénzintézet neve:  _________________________________________________  

Számlaszám:  _________________________________________________________________  
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2./ Külterületi illetve zártkerti* termőföld**: 

Helyrajzi 

szám 
Művelési ág 

Terület 

(ha) 
Tulajdonos neve, címe 

Használati jelleg 

*** 
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* Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokra (a továbbiakban: zártkerti 

ingatlan) a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a zártkerti ingatlan – annak 

ingatlan-nyilvántartási adatai alapján – megfelel […] a termőföld fogalmának. 

** termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban 

szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van 

nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül; 

***Tulajdonos, haszonbérlő, ingyenes szívességi használat, haszonélvezet, feles bérlet, részesművelés 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Battonya, ____________ év ____________ hó___________nap 

 

 

  ________________________________  

          aláírás 
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2. melléklet a mezei őrszolgálatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

Bejelentés 

mezőőri járulék befizetésére kötelezett személyében, művelési ágában vagy 

területében történő változásról 

 

A benyújtás helye és címe: 

 Battonyai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 

 5830 Battonya, Fő utca 91., Telefonszám: +36 68 456 000 

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati 

rendelete alapján az általam a tárgyév január 01. napján használt vagy tulajdonomban lévő 

földterület művelési ágában, területében vagy tulajdonában bekövetkezett változásról az 

alábbi bejelentést teszem. 

A bejelentő földhasználó vagy tulajdonos (a megfelelő aláhúzandó) neve: 

 _____________________________________________________________________________  

Születési hely, idő:  

Édesanyja neve:  

Adószám:  

Adóazonosító jel:  ______________________________________________________________  

Cím: (lakóhely, székhely) 

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

mint az alábbi területek tulajdonosa/ földhasználója bejelenem, hogy a táblázatban szereplő 

változások __________ év _____________ hó _________ napjától hatályosak. 

Helyrajzi 

szám 
Művelési ág Terület (ha) Változás oka 

Az új tulajdonos 

/ bérlő neve, 

címe: 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Battonya, ____________ év ____________ hó___________nap 

 

 

  ________________________________  

          aláírás 
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3. melléklet a mezei őrszolgálatról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 15./2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

 Kérelem 

mezőőri járulék elengedésére/mérséklésére 

 

A benyújtás helye és címe: 

 Battonyai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 

 5830 Battonya, Fő utca 91., Telefonszám: +36 68 456 000 

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(III.27.) önkormányzati 

rendelete alapján az általam használt vagy tulajdonomban lévő földterület(ek)ről az alábbi 

kérelmet nyújtom be: 

1./ Azonosító adatok 

A földhasználó neve (cégneve): 

 _____________________________________________________________________________  

Szül. hely: _______________idő:________________anyja neve:______________________ 

Cím (lakóhely, székhely): 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Levelezési cím: ________________________________________________________________  

Adóazonosító jel: ______________________________________________________________  

Adószám:  ____________________________________________________________________  

Statisztikai jele:  ______________________________________________________________  

Telefonszám:  _________________________________________________________________  

E-mail cím:  __________________________________________________________________  

Számlavezető pénzintézet neve:  _________________________________________________  

Számlaszám:  _________________________________________________________________  

 

 

 

 

2./ Külterületi illetve zártkerti* termőföld**: 
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Helyrajzi 

szám 
Művelési ág 

Terület 

(ha) 
Tulajdonos neve, címe 

Használati jelleg 

*** 
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* Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokra (a továbbiakban: zártkerti 

ingatlan) a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a zártkerti ingatlan – annak 

ingatlan-nyilvántartási adatai alapján – megfelel […] a termőföld fogalmának. 

** termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban 

szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van 

nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül; 

***Tulajdonos, haszonbérlő, ingyenes szívességi használat, haszonélvezet, feles bérlet, részesművelés 

3./ A mezőőri járulék mérséklésére/elengedésére okot adó körülmény leírása:   ___________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

4./ Belvízzel vagy elemi kárral érintett területnagyság:  ______________________________________ ha 

5./ Elpusztult termés forintban kifejezve:  _________________________________________________ Ft 

6./ Mellékleten csatolom a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv által kiadott igazolást a 

területet ért belvíz által okozott kár vagy elemi kár megállapításáról. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Battonya, ____________ év ____________ hó___________nap 

 

 

  ________________________________  

          aláírás 

 

 

 
 


