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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

 A Képviselı-testület a 2008. október 30-i ülésén felmerült, hogy a külterületi mezııri 
járulékfizetési kötelezettség eltörlésével kapcsolatban, a decemberi képviselı-testületi ülésre, a 
polgármester dolgozzon ki egy javaslatot. Mivel minden, helyi adó illetve járulékfizetési 
kötelezettség megállapításánál, illetve eltörlésénél a hatályba lépésig minimum 30 napos határidıt 
kell hagyni mind a hatóság, mind a kötelezettek felkészülésére, így az elıterjesztésrıl a novemberi 
testületi ülésen kell dönteni. 

 Az eltörlés szükségességének az indoka az volt, hogy a mezııri szolgálat nem kielégítıen 
mőködik a külterületen, hatékonyan nem tudják a vagyon elleni szabálysértéseket, 
bőncselekményeket megakadályozni, továbbra is nagyszámú a lopás.  

 A mezııri járulék külterületen történı eltörlésével a mezııri szolgálat fenntartására 
fordítható összeg megközelítıleg 5 millió forinttal csökken. Ennek megfelelıen a mezııri szolgálat 
is megszőnne a külterületen. 

  
Kérem a rendelet tervezet elfogadását. 

Békés, 2008. november 11. 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

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

…/2008. (XI. 28.) számú 
 

 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 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.) rendelete (továbbiakban: R) 1. § (2) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
 

„1. § (2) 
(2) E rendelet hatálya az alábbi helyrajzi számú területekre terjed ki: 

a) 2043-2150. hrsz. 
b) 8001-8073. hrsz. 
c) 8074-8214. hrsz.  
d) 8219-11112. hrsz. 
e) 10400-10416. hrsz. 
f) 11113-11240. hrsz.  
g) 11241-11285. hrsz.” 

 
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. A 10.000 
m2-t meghaladó terület esetén a kerekítés szabályait kell alkalmazni.” 
 

4. § 
Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 

 
 
 

B é k é s, 2008. november 27. 
 
Izsó Gábor sk.     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk.    
Polgármester        jegyzı 
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A rendelet kihirdetésre került:  
 
2008. november 28-án. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  jegyzı 


