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Tisztelt Képviselı-testület! 

A mezei ırszolgálatról szóló 5/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  módosítása  
(40/2007.(VIII.31.) számú önkormányzati rendelettel) korábban már kétszer átesett a Dél-Alföldi 
Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltsége törvényességi ellenırzési szőrıjén: 

egyszer a normál (szokásos)  törvényességi ellenırzésen 

egyszer a  Szalai László képviselı úr által benyújtott törvényességi kifogás miatt. 

A normál ellenırzés sem tárt fel törvénysértést, a kifogás nyomán lezajlott törvényességi 
ellenırzés sem tárt fel törvénysértést. Utóbbi esetben a képviselı az R.3. § (4) bekezdésében 
kifogásolta, hogy az Önkormányzat a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalta a mezııri járulék 
összegének megállapítását. A Közigazgatási Hivatal megállapította, hogy itt egyedi önkormányzati 
hatósági ügyben történı hatáskör átruházásról van szó, tehát nincs szó törvénysértésrıl. 

2008. 02. 11. napi keltezéssel a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei 
Kirendeltségétıl ugyanarra a szakaszra, az R.3. § (4) bekezdésére vonatkozóan, melyet korábban 
már kétszer megvizsgáltak, törvényességi észrevételt kaptunk.  

A Hivatal törvénysértınek találta a rendelkezést. Álláspontja szerint az említett esetben (a mezııri 
járulékok kiszabása során) a fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei 
ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján jegyzıi adóhatósági hatáskörrıl van szó. A 
Törvény 19. § (1) bekezdése ugyanis felhatalmazást ad arra, hogy az önkormányzati mezei 
ırszolgálat megalakítási, fenntartási és mőködési költségeinek fedezetéül szolgáló mezııri járulék 
mértékét és megfizetésének módját a települési önkormányzat a mezei ırszolgálat létesítésérıl és 
mőködésérıl szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza, a Törvény 19. § (3) bekezdése 
pedig úgy rendelkezik, hogy „a mezııri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minısül. 
Az eljárásra az ingatlan fekvése szerint települési önkormányzat jegyzıje jogosult.” 

Fentiek alapján a Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint át nem ruházható jegyzıi hatáskörrıl 
van szó, melyrıl a képviselı-testület nem rendelkezhet. 

A mi korábbi értelmezésünk szerint csak a mezııri járulék behajtása minısül jegyzıi adóhatósági 
tevékenységnek, bizottsági szintő megállapítása egyedi önkormányzati hatósági ügy. Ezt az 
álláspontot akkor a törvényességi ellenırzı szerv is helyesnek találta. 

A törvényességi ellenırzı szerv legutóbbi értelmezése szerint a járulék mértékének és fizetési 
módjának rendeletben történı meghatározásán túl a mezııri járulékkal kapcsolatos minden további 
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hatáskör jegyzıi adóhatósági hatáskör, melynek átruházásáról a képviselı-testület valóban nem 
rendelkezhet. 

Fentiek alapján javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy fogadja el a Dél-Alföldi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltsége törvényességi észrevételét és az R. 
módosításáról rendelkezı 40/2007. (VIII. 31.) számú rendeletét : „a földhasználó, illetve tulajdonos 
által fizetendı mezııri járulék összegének megállapítása Békés Város képviselı-testülete Pénzügyi 
Bizottságának hatáskörébe tartozik” helyezze hatályon kívül.  

 
 

Határozati javaslat:  
 

„Békés Város Képviselı-testülete elfogadja a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 
Békés Megyei Kirendeltsége törvényességi észrevételét, és a mezei ırszolgálatról szóló 
5/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezı 40/2007. (VIII. 31.) számú 
rendeletet hatályon kívül helyezi.” 

 
 
 

Békés, 2008. február 20. 
 
 
 

                                                                                 Izsó Gábor 
                                                                                polgármester 
 
 

 
…………………. 

Jogi ellenjegyzı 

 

…………………. 

Pénzügyi ellenjegyzı 
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
………../2008.(…….) számú rendelete 

a mezııri ırszolgálatról szóló 5/2007.(II.23.) számú  rendelet 
módosításáról 

(tervezet) 
 
 
 

1.§ 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a mezııri ırszolgálatról szóló 
5/2007.(II.23.) számú rendelet módosításáról szóló 40/2007.(VIII.31.) számú rendeletét 
hatályon kívül helyezi. 
 

2.§ 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Békés, 2008. február 20.  
 
 
 
 
 
Izsó Gábor                             Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
          polgármester                                      jegyzı 

 
 
 


