Dusnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2006. (IV.3.) számú rendelete
a mezőőri járulékról

Dusnok Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. Törvény 19. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja
Dusnok Község közigazgatási területén az Önkormányzat által fenntartott mezőőri szolgálat
költségeihez való hozzájárulás szabályainak megállapítása annak érdekében, hogy a
termőföldek őrzése minél hatékonyabban valósuljon meg.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Dusnok Község közigazgatási területéhez tartozó
szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, rét, legelő, nádas mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanára,
kivéve
- a miskei lakosok által határolt 090, 095, 097 hrsz-ú
- a hajósi lakosok által határolt 0125, 0140, 0154, 0159, 0161, 0160, 0148, 0164, 0131, 0135
hrsz-ú
- a fajszi lakosok által határolt 0400, 0396, 0398, 0384, 0382, 0371, 038/2, 0387, 040, 041,
042, 044 hrsz-ú földterületeket.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed elsősorban a föld használójára, (bérlőjére) ha az
ismeretlen, akkor a föld tulajdonosára.
3. §
A mezei őrszolgálat
(1) 1Az 1. §-ban megjelölt cél elérésére Dusnok Önkormányzat Képviselőtestülete 1 fő
mezőőrből álló őrszolgálatot hoz létre.
(2) A mezei őrszolgálat, illetve a mezőőr feladatait, jogait, kötelezettségeit, a működtetést az
1997. évi CLIX. Törvény, a 29/1998. (IV.30.) FM rendelet illetve a 114/2005. (XII.14.)
FVM-PM rendelet szabályozza.
(3) 2A mezei őrszolgálat területi beosztását a polgármester állapítja meg. A mezőőr az
önkormányzat felhatalmazása alapján a polgármester utasításai szerint látja el feladatait,
szorosan együttműködve a helyi körzeti megbízottal
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Módosította a 6/2008. (VI.26.) ör. 1.§-a. Hatályos: 2008. VI.26-tól.
Módosította a 6/2008. (VI.26.) ör. 2.§-a. Hatályos: 2008. VI.26-tól.

-

2 4. §

A mezőőri járulék
(1) A mezei őrszolgálat fenntartása és működtetése céljából a föld használója, (bérlője) – vagy
ha a használó ismeretlen – a föld tulajdonosa mezőőri járulékot köteles fizetni.
(2) A mezőőri járulék mértékét a Képviselő-testület évente felülvizsgálja és szükség szerint
emeli.
(3) A járulékfizetésre kötelezett e rendelet 1. sz. melléklete szerint bevallást köteles tenni az
általa használt földterület nagyságáról, ill. a változásról 30 napon belül.
(4) A Polgármesteri Hivatal a (3) bekezdés szerinti bevallásban foglaltak valóságát jogosult és
köteles ellenőrizni.
(5) A mezőőri járulékot az adott év január 1-jén fennálló állapot szerinti járulékfizetésre
kötelezett köteles kiegyenlíteni.
(6) A járulékot a kötelezett köteles megfizetni minden év március 15. napjáig a Polgármesteri
Hivatal pénztárába.
(7) A mezőőri járulék mértéke 350,-Ft/ha/év.
(8) A járulék összegét úgy kell megállapítani, hogy a földterület nagyságát egy tizedes jegyre
kell kerekíteni, s megszorozni a (7) bekezdés szerinti mértékkel. A járulék – ha a fenti
számítás szerint kisebb lenne – nem lehet kevesebb, mint az 1 ha-ra megállapított járulék 50
%-a. Az így kiszámított összeget 100,-Ft-ra kerekítve kell megfizetni.
(9) Aki a mezőőri járulékot felszólítás ellenére sem fizeti meg, a Ptk. 232. § szerinti kamatot
köteles fizetni az esedékesség napjától.

5. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztik a 9/2004.
(IV. 30.), valamint a 30/2004. (XII.20.) sz. rendeletek.

Dr. Bajai Bernadett sk.
Jegyző

Palotai Péter sk.
polgármester

Kihirdetve: Dusnok, 2006. április 3.

Dr. Bajai Bernadett
Jegyző
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2008. december 22-én.

Palotai Péter
polgármester

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

BEVALLÁS
…………évi
mezőőri járulék előírásához
Bejelentő (földhasználó, földtulajdonos) neve: ………………………………………………...
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………...
Adószáma: ………………………………………………………………………………………
Bejelentem, hogy ……………évben használatomban a következő területek vannak: 1*
…………………………hrsz…………………ha……….……....m2…………………műv.ágú
…………………………hrsz…………………ha……………….m2…………………műv.ágú
…………………………hrzs…………………ha……………….m2…………………műv.ágú
…………………………hrsz…………………ha……………….m2…………………műv.ágú
…………………………hrsz…………………ha……………….m2…………………műv.ágú
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a területemben változás következik be, úgy azt 30
napon belül köteles vagyok bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál. 2*
Tudomással bírok arról, hogy a járulék meg nem fizetése esetén a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd részét is köteles vagyok megfizetni, a mulasztási napok után.
A mezőőri járulékot évente egy összegben március 15-ig fizetem.

Dusnok, ………év ……………………….hó…….nap.

………………………………………..
a földhasználó aláírása
1* Csak a szántó, rét, gyep, szőlő, gyümölcsös művelési ágú területet kell feltüntetni, mert a törvény
értelmében a mezei őrszolgálat csak azok őrzéséről gondoskodik.
2* A mezőőri járulékot mindig az adott év január 1-jén fennálló állapot szerint kell fizetni.

