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Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság, 

Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. október 29-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi adórendeletek egységes szerkezetbe foglalását, és módosítását követően – a lakosság 

teherviselő képességét is szem előtt tartva - szükséges a mezei őrszolgálatról szóló 5/2007. 

(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítása.  

 

A mezei őrszolgálat Békés Városában a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 

területén látja el a tevékenységét (továbbiakban: működési terület), 2794 db zártkerten.  

A működési területen az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján 166 db lakóingatlan található, 

mely ingatlanok a kommunális adó hatálya alatt állnak, és 4 db nem lakáscélú építmény 

(műhely, telephely, üzem) található, valamint több egyéb be nem sorolt építmény (mint 

például gazdasági épület), mely építmények az építményadó hatálya alá tartoznak.  

A rendelet 3. § (2) bekezdése alapján amennyiben az ingatlan területén építmény (lakás és 

nem lakáscélú építmény) található, akkor a tulajdonos az (1) bekezdésben meghatározottakon 

túl további 1.650,- Ft/év járulék fizetésére kötelezett.  

Tekintettel arra, hogy a működési területen található lakáscélú és nem lakáscélú ingatlanokra 

is fennáll a helyi adó fizetési kötelezettség, így javasoljuk, hogy az építmény utáni járulék 

megfizetésére vonatkozó rendelkezést helyezzük hatályon kívül, továbbá  mentesítsük azon 

ingatlanok használóit a telek utáni járulék fizetés alól, akik életvitelszerűen lakják a lakást és 

kommunális adót fizetnek.  

 

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 társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: nincs 
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 A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

nincs 

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

adottak. 

A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást vonhat maga után.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

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

mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2015. október 21.  

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…... (…... …...) 

önkormányzati   rendelete   

a mezei őrszolgálatról szóló 5/2007 .  (II.23.) önkormányzati  rendelet 

módosításáról  

 

(TERVEZET) 

 

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

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

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

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. 

(1) bekezdés 17. pontjában és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény 37. § (4) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Békési Ipartestület véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:  

 

1.§ Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei 

őrszolgálatról szóló 5/2007. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) 

bekezdése. 

 

2.§ A Rendelet 3. § (1) bekezdés a következő b) ponttal egészül ki:  

„Mentes a Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott járulék fizetése alól az, 

aki az ingatlant életvitelszerűen lakja, és kommunális adó fizetési kötelezettsége áll 

fenn.” 

 

3. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

 

B é k é s, 2015. október  

 

 Izsó Gábor sk.       Tárnok Lászlóné sk. 

 polgármester       jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. ..… napján 

Tárnok Lászlóné sk. 

 Jegyző  

 

 

 


