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 A külterületekre vonatkozó mezııri járulék megszüntetésének kérdése több Képviselı-
testületi ülésen felmerült. A mezııri járulék külterületekre irányadó mértékét Békés Város 
Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésén felére csökkentette. 
 Az eltörlés szükségességének az indoka az, hogy a mezııri szolgálat nem mőködik 
kielégítıen a külterületen, ezzel a létszámmal nem tudják hatékonyan megakadályozni a vagyon 
elleni szabálysértéseket, bőncselekményeket.  
 A mezııri járulék külterületen történı eltörlésével a mezııri szolgálat fenntartására 
fordítható összeg megközelítıleg 3 millió forinttal csökkenne. Ennek megfelelıen a mezııri 
szolgálat is megszőnne a külterületen.  

2009-ben Békés Város Önkormányzata négy mezıırt alkalmazott a belterületi és külterületi 
kertekben, termıföldeken. 

2010-tıl a mezıırök száma két fıre csökken, azonban a kertek védelmére két fı településır 
kerül beállításra. Ennek megfelelıen a belterületi ingatlanok védelmét továbbra is négy fı látja el, 
amennyiben a külterületi járulék megszőnik. 

A módosítás következtében nem helyrajzi számonként történne a járulékfizetési 
kötelezettség alá esı ingatlanok meghatározása, hanem térképmelléklet alapján. Ennek indoka, 
hogy a helyrajzi számok folyamatosan változnak (összevonás, törlés, megosztás stb.). a 
térképmelléklet alapján a következı településrészek tartoznak a rendelet hatálya alá: 

1. Nagykert, 
2. Jégvermi kert, 
3. Szécsénykert, 
4. Rosszerdı, 
5. Kászmánykert, 
6. Csatárkert, 
7. Malomasszonykert, 
8. Borosgyáni kert. 

 
Kérem a T. Képviselı-testülettıl mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2009. december 1. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
      Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…/2009. (XII. 18.) 
 

 r e n d e l e t e 
 

A MEZEI İRSZOLGÁLATRÓL 
szóló 5/2007. (II. 23.) rendelet 

 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
(TERVEZET) 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fegyveres biztonsági ırségrıl, a 
természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában, illetve a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a mezei ırszolgálat mőködésérıl és a mezııri járulékról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

A mezei ırszolgálatról szóló 5/2007. (II. 23.) KT rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
 
„1. § (2) E rendelet hatálya az 1. számú mellékletben foglalt térképvázlaton megjelölt területekre 
terjed ki.” 

2. § 
 
(1) A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„3. § (1) a) A járulék éves mértéke az 1. számú mellékletben meghatározott területek tekintetében  
 

 Ingatlan (kert) nagysága 
(m2-ben) 

Járulék mértéke 
(Ft/év) 

I. 0-1500 1650 
II. 1501-3000 2850 
III. 3000 felett 3450 

„ 
(2)  A R 3. § (1) bekezdés b.) pontja hatályát veszti. 
(3) A R. 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. § (3) A járulékfizetési kötelezettség szempontjából valamennyi e rendelet 1. § (2) bekezdés alatt 
megjelölt területet, a földhasználó használatában lévı termıföldet össze kell számítani.”  
 

3. § 
 

A R. a jelen rendelethez csatolt 1. számú melléklettel egészül ki. 
 

4. § 
 

Ezen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
 

B é k é s, 2009. december 17. 
 
 



 3 

Izsó Gábor sk.     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk.    
polgármester        jegyzı 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
2009. december 18-án. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  jegyzı 


