Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2010. (X. 29.), 26/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2010. (II. 08.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról
Biharkeresztes Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szó1ó 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában foglalt felhatalmazás, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján a mezei őrszolgálat
intézményes bevezetéséről, valamint a földhasználók (földtulajdonosok) által fizetendő mezőőri járulékról az
alábbi rendeletet alkotja.
I.
Általános rendelkezések
1.§
(1)

A rendelet célja: A város külterületén lévő földterületeket rendszeresen bejáró mezőőrök
alkalmazásával a földhasználók (földtulajdonosok) ingatlanain található termelvények, termékek, illetve
egyéb tárgyi értékek megóvásának elősegítése a károkozó cselekmények elkövetésének lehetséges
megelőzésével, az elkövető(k) személyes felderítésében való hatékony közreműködéssel, egyben
meghatározva a mezőőri tevékenység végzéséért járó mezőőri járulék értékét és fizetésének módját.

(2)

A rendelet területi hatálya Biharkeresztes város közigazgatási területén lévő termőföldekbő1 a
szántó, gyep (rét vagy legelő), nádas, és gyümölcsös művelési ágba sorolt külterületi földrészletekre terjed
ki.

(3)

A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon személyre, illetve gazdasági tevékenységet
végző társaságra, aki/amely a (2) bekezdésben meghatározott területen ingatlant haszná1 vagy földhasználat
hiányában az ingatlan tulajdonosa.
II.
Mezei őrszolgálat működtetése
2. §

(1)

A mezei őrszolgálat (továbbiakban: mezőőri szolgálat) ellátásáról Biharkeresztes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete (továbbiakban: fenntartó) a törvényben előirt vizsgával rendelkező mezőőrök
intézményes alkalmazásával gondoskodik.

(2)

A mezőőri szolgálat a fenntartó által alapított szervezet "BIHARKERESZTES VÁROS
MEZŐŐRI SZOLGÁLATA" megnevezéssel. A mezőőri szolgálat feladatait a törvényi előírások,
valamint szervezeti és működési szabályzata szerint 1átja el.

III.
Mezőőri járulék
3. §
(1)

Az 1. § (3) bekezdése szerinti földhasználó (tulajdonos) a mezőőrök által őrzött földrészlete után
mezőőri járulékot köteles fizetni.
A mezőőri járulék mértékét a zártkerti ingatlanok estében termőföld aranykorona (a továbbiakban: AK.),
szántó és gyep művelési ág termőföld estében a terület nagyságának (a továbbiakban: ha) figyelembe
vételével kell megállapítani.

(2) A mezőőri járulék éves díjtétele 31,- Ft/AK/év/zártkerti ingatlanok
640,- Ft/ha/év/szántó
350,- Ft/ha/év/gyep.
4. §
(1) A mezőőri járulék fizetési kötelezettségének megállapítása az ingatlan nyilvántartás adatai alapján a
földhasználó vagy földtulajdonos nyilatkozata alapján történik.
(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapításánál elsődlegesen a földhasználó (tulajdonos)
nyilatkozatát kell figyelembe venni. A földhasználói nyilatkozatot - mely letölthető a
www.biharkeresztes.hu internetes oldalró1 - adott év április 30-ig kell benyújtani a Polgármesteri
Hivatalba. Az (1) bekezdésben rögzített nyilatkozat hiányában a fizetési kötelezettség megállapítása az ingatlan
nyilvántartás adatai alapján történik.
5. §
(1) A jegyző határozatban állapítja meg a fizetendő mezőőri járulék összegét. (továbbiakban: kivet).
(2) A mezőőri járulék kivetésénél a mezőőri szolgálat felállításkori, azt követően a tárgyév január hó 1-i állapot az
irányadó.
(3) A 3. § (2) bekezdése alapján megállapított mezőőri járulék kivetését, illetve annak mértékét
befolyásoló eseményeket — a használó (tulajdonos) személyi változása, stb. figyelembe vételével — 8
napon belül köteles a használó (tulajdonos) bejelenteni a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének. A határidő
lejárta után bejelentett változás(oka)t csak a tárgyévet követő évi kivetéseknél lehet figyelembe venni.
(4) 1A mezőőri járulékot évente egy alkalommal, október 31. napjáig kell megfizetni az (1)
bekezdésben je1ö1t kivetésben meghatározott módon. A határidőre be nem fizetett
mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
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(5) A mezőőri járulék megfizetésénél az Önkormányzat mentességet biztosít annak a befizetésre
kötelezett földhasználónak (tulajdonosnak) - szociális rászorultságtó1 függetlenül - akinek az adott
tárgyévre fizetendő mezőőri járuléka nem éri el a 100 Ft /év összeget.
IV.
Hatályba léptető rendelkezés
6. §
Jelen rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

1.számú melléklet
N y i l a t k o z a t
mezőőri járulék megállapításához
Alulírott ______________________________________________ földhaszná1ó (földtulajdonos)
___________________________ város (község) ________________________________ u.
______ sz. ___________________________________ tanyaszám alatti lakos kijelentem, hogy a
ingatlan-nyilvántartásban
___________ hrsz alatt felvett

AK értékű

művelési ágú, természetben
külterületi részen
___________ hrsz alatt felvett

AK értékű

művelési ágú, természetben
külterületi részen
_________ hrsz alatt felvett __________________________ AK értékű___________________
művelési ágú, természetben _______________________________________________________
külterületi részen fekvő földrészlete(ke)t
használom.
Egyéb megjegyzés: _______________________________________________________
Tudomásul veszem, hogy a használt földterülete(ek) után mezőőri járulék fizetendő. Kijelentem, hogy a
közölt adatok a földhivatali nyilvántartással egyezőek.

Biharkeresztes, ________év ______________ hónap_________nap

