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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 24/2018. (XI. 30). önkormányzati rendelettel módosította a mezőőri 

járulék megfizetéséről és mértékéről szóló 38/2015. (X. 30.) rendeletet.  

A rendeletmódosítás érintette a nem határidőben megfizetett mezőőri járulék után fizetendő 

késedelmi pótlék mértéktét. A módosítás során nem vettük figyelembe azt, hogy a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban. Ptk.) szabályaival nincs összhangban 

a rendeletünk előírása.  

A rendeletben a késedelmi pótlék mértékeként  minden késedelemmel érintett naptári nap után, 

a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részét 

határoztuk meg.  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 109. § (4) bekezdése, 

valamint a 135. §-a  szerint a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot kell törvényes 

kamatként figyelembe venni.  

A Ptk. 6:48. § késedelmi kamatra vonatkozó szabályozása szerint pénztartozás esetén a 

kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első 

napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. 

A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.  

 

Tekintettel arra, hogy a késedelmi pótlék mértéke magasabb szinten szabályozott, ezért 

javaslom a helyi rendeletünk 4. § (7) bekezdésének módosítását azzal, hogy abból a késedelmi 

pótlék számítására vonatkozó szabályokat helyezze hatályon kívül a képviselő-testület.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

Polgár, 2019. február 6.  

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

             címzetes főjegyző  



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről 

szóló 38/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres őrségről, a természetvédelmi 

és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Polgár Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. 

(X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint 

Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

1.§ 

 

A mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről szóló 38/2015. (X. 30.) rendelet  4.§ (7) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „ 4. §  

(7) A nem határidőben megfizetett mezőőri járulék után késedelmi pótlékot kell fizetni.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2019. február 14.  

 

 

 

  Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester              jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2019. február ….. -én  

 

 

 

    dr. Váliné Antal Mária 

          címzetes főjegyző 


