Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V.26.) önkormányzati
rendelete a települési mezei őrszolgálatáról és a mezőőri járulékról
Nádudvar Város 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) bekezdés
szerinti feladatkörében eljárva, a települési mezei őrszolgálatáról és a mezőőri járulékról a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Nádudvar város közigazgatási területéhez tartozó
termőföldekre, ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi személyekre, egyéni
és társas vállalkozásokra, amelyek az (1) bekezdés szerinti termőföldet használják.
2. A mezei őrszolgálat
2. §
(1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásáról mezei őrszolgálat felállításával
gondoskodik, melynek létszámát a Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében határozza
meg.
3. A mezőőri járulék
3. §
(1) Az önkormányzati mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségeinek biztosítására,
amennyiben a földhasználó személye nem ismert, a föld tulajdonosát mezőőri járulék
megfizetésére kötelezi.
(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a kötelezettet terheli, akinek használatában vagy
tulajdonában a földterület a tárgyév január 1. napján van.
(3) Mentes a járulékfizetés alól a Magyar Állam és a helyi önkormányzat.
4. §
(1) A mezőőri járulék mértéke:
a) zártkerti földtulajdon esetében 150 Ft/év/parcella,
b) szántó esetében 450 Ft/év/ha,
c) rét, gyep – legelő esetében 150 Ft/év/ha.
(2) A mezőőri járulékot a kerekítés szabályai szerint földhasználóként összevontan egész hektárra
kell megállapítani.
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott kerekítési szabály a zártkerti földtulajdon esetére nem
vonatkozik.
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(4) A mezőőri járulékot évente egyszer, november 15-ig kell megfizetni a Nádudvar Város
Önkormányzatának 11738149-15373670-0691000 Mezőőri Járulék bevételi számlájára.
5. §
(1) A mezőőri járulék megállapítása a kötelezett 1. melléklet szerinti bevallása, az ingatlannyilvántartási adatok, egyéb dokumentumok, és a mezőőrök helyszíni felmérése alapján
történik.
(2) A mezőőri járulék összegét és megfizetésének kötelezettségét határozattal a jegyző állapítja
meg.
(3) A földterület használati vagy tulajdonjogában történt változást a használó vagy a tulajdonos a
változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni e rendelet 2. mellékletében foglalt
nyomtatványon.
(4) A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a befizetési kötelezettségek teljesítésének
nyilvántartása a Nádudvari Polgármesteri Hivatal feladata.
(5) A meg nem fizetett mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az
eljárásra a jegyző jogosult.
(6) Az eljárásra az e rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. Záró rendelkezések
6. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Nádudvar
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési mezei őrszolgálatáról és a mezőőri
járulékról szóló 11/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete.

Vincze András sk.
jegyző

Beke Imre sk.
polgármester
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Nádudvar, 2017. május 26.

Vincze András
jegyző
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1. melléklet a 14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

BEVALLÁS
Nádudvar Város Önkormányzat illetékességi területén mezőőri járulékfizetési
kötelezettség megállapításához
A mezőőri járulék fizetésre kötelezett (földhasználó/tulajdonos) adatai:
Név/cégnév:……………………………………………………………………
Születési helye: ……………..……………ideje:………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………..
Lakcím/székhely:
……………………………………………………………………………………
Fekvése:

Hrsz:

Terület:

Művelési ág:

A bejelentéshez mellékelem a tulajdoni lapot, földhasználati lapot, haszonbérleti szerződést. ( A
csatolt írat formája aláhúzandó!)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
………………………………..,201………………………

…………….……….
földhasználó/bejelentő aláírása

Vincze András sk.
jegyző

Beke Imre sk.
polgármester
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2.

melléklet a 14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

BEJELENTÉS
Nádudvar Város Önkormányzat illetékességi területén mezőőri járulékfizetési
kötelezettséggel kapcsolatos változásról
1./ Ingatlan adatai:
A földhasználó neve: ___________________________________________________
Lakcíme/Székhely: _____________________________________________________
Születési helye: ___________________________ ideje: _______________________
Anyja neve: __________________________________________________________
2./ Bejelentés oka
Járulék-kötelezettség KELETKEZÉSE

Járulék-kötelezettség MEGSZŰNÉSE

1. termőföld szerzése
2. földhasználati jog szerzése

1. termőföld elidegenítése
2. földhasználati jog megszűnése

Helyrajzi
szám

Aranykorona
érték

Termőföld nagysága

Művelési ág

1.
Új/ régi Földhasználó neve, címe: _____________________________________________
2.
Új/régi Földhasználó neve, címe: _______________________________________________
3.
Új/régi Földhasználó neve, címe: _______________________________________________
4.
Új/régi Földhasználó neve, címe: _______________________________________________

A bejelentéshez mellékelni kell a bejelentés alapjául szolgáló dokumentumot.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Nádudvar, 201………………………………………

……………………………………………
földhasználó/bejelentő aláírása

Vincze András sk.
jegyző

Beke Imre sk.
polgármester
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