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Tisztelt Képviselő-testület! 

A mezőőri járulék kiszabása önkormányzati hatósági hatáskör. Békés Város 

Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 5/2007 (II. 23) önkormányzati rendelete 

nem nevesíti a hatáskör gyakorlóját, célszerű átruházott polgármesteri hatáskörbe utalni a 

járulék kivetésének jogát. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei 

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. Törvény 19. § (3) bekezdése alapján a be nem fizetett 

mezőőri járulék, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, mely eljárásra az 

ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

a) Ennek során vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását. A 

rendeletmódosításnak társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs. A tervezett 

önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.   

b) A rendelet elmaradásának következményei törvényességi észrevételt vonhat maga után  

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

adottak. 

 A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását 

és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Békés, 2014. június 16.  

  Izsó Gábor 

          polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 



2. 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (... ...)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

A MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL  

szóló 5/2007 (II. 23.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról  

(TERVEZET) 

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. §  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 

5/2007. (II.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a a következő (4) 

bekezdéssel egészül ki:  

 

„ 3. (4) A mezőőri járulék kivetésével kapcsolatos ügyekben a képviselő testület átruházott 

hatáskörében a polgármester jár el.” 

 

2. §  E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

B é k é s, 2014. június 26. 

 

 

 

   Izsó Gábor  Tárnok Lászlóné  

 Polgármester                                                                jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014. június     -én 

 

 

Tárnok Lászlóné  

   jegyző     

 

 
 

 


