Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017.(VII.14) önkormányzati rendelete
a települési mezei őrszolgálatáról és a mezőőri járulékról
Álmosd Község Önkormányzat 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) pontja, valamint a (2)
bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a települési mezei őrszolgálatáról és a mezőőri járulékról
a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §

A rendelet területi hatálya Álmosd község közigazgatási területére terjed ki.

2. §

A rendeletben foglaltak kiterjednek mindazon természetes és jogi személyekre, akik a település
közigazgatási területének külterületi részén mezőgazdasági rendeltetésű területet bármilyen
jogcímen használnak, illetve annak tulajdonosai.

3. §

A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, egyéni és társas
vállalkozásokra, amelyek az 1. § szerinti termőföldet használják.

A mezei őrszolgálat
4. §

Az önkormányzat a mezőőri feladatok ellátásáról mezei őrszolgálat felállításával gondoskodik,
melynek létszámát a Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében határozza meg.

A mezőőri járulék
5. §

Az önkormányzati mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségeinek biztosítására,
amennyiben a földhasználó személye nem ismert, a föld tulajdonosát mezőőri járulék
megfizetésére kötelezi.

6. §

A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a kötelezettet terheli, akinek használatában vagy
tulajdonában a földterület a tárgyév január 1. napján van.

7. §

A járulékfizetés alól alanyi mentesség illeti a Magyar Államot és a helyi önkormányzatot.

8. §

A járulékfizetés alól alanyi tárgyi mentességet nyer az egy hektár területet meg nem haladó
mezőgazdasági célra hasznosított ingatlan, az erdő kivételével.

9. §

A mezőőri járulék mértéke:

(1) A mezőőri járulék mértéke a termőföld, vegyes minősítésű mezőgazdasági rendeltetésű területek
után 600 Ft/hektár/év.
(2) Az erdő területére vállalt mezei őrzési feladatok esetében a mezőőri járulék minden megkezdett
hektár után 1000 Ft/hektár/év.
10. § A mezőőri járulékot két részben kell befizetni. Az első részletet március 15-ig, a második részletet
szeptember 15-ig kell megfizetni az Álmosd Község Önkormányzat 60600084-11080862 Mezőőri
Járulék beszedési számlájára.
11. § A mezőőri járulék megállapítása a kötelezett bevallása, az ingatlan-nyilvántartási adatok, egyéb
dokumentumok, és a mezőőrök helyszíni felmérése alapján történik.
12. § A mezőőri járulék összegét és megfizetésének kötelezettségét határozattal a polgármester
állapítja meg a bevallás benyújtását követő 15 napon belül.
13. § A földterület használati vagy tulajdonjogában történt változást a használó vagy a tulajdonos a
változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni.
14. § A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a befizetési kötelezettségek teljesítésének
nyilvántartása az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal feladata.

15. § A meg nem fizetett mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
16. § Az eljárásra e rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések
17. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Álmosd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a települési mezei őrszolgálatáról és a mezőőri járulékról szóló
3/2011.(III.9.) önkormányzati rendelete.

Markocsány Tamásné
Alpolgármester

Dr. Császár László
Jegyző

