Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012.(XI.29.)
önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról
Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet
alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1)1 A rendelet területi hatálya Anarcs Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre
– ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket, valamint a
zártkertben található termőföldeket – terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre és
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki/amely az (1) bekezdésben
meghatározottak szerinti ingatlan használója, amennyiben ez ismeretlen, az ingatlan
tulajdonosa (a továbbiakban: kötelezett).
2. §
A mezőőr
(1) A mezei őrszolgálatot 1 fő mezőőr látja el.
(2) A mezőőr feladatát Anarcs Község Polgármestere utasításai szerint végzi, aki gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat és a közvetlen irányítást.
3. §
A mezőőri járulék
(1) Az őrzés költségét részben a mezőőri járulék fedezi, amelynek megfizetésére az 1. § (2)
bekezdése szerinti kötelezett köteles a rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott
földrészlet után. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában
kötelezettek.
(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett földhasználatra
vonatkozó nyilatkozata alapján történik. A nyilatkozathoz a földhasználati lapot vagy egyéb, a
használati jogot igazoló dokumentumot csatolni kell. A kötelezett nyilatkozatának hiányában
a járulékfizetési kötelezettség a termőföld ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát
terheli.
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(3) A mezőőri járulék kivetésénél a tárgyév január 1-jei állapot az irányadó.
(4) A mezőőri járulék fizetésére kötelezett a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül
köteles a Polgármesteri Hivatalnak bejelentést tenni a használatában /tulajdonában/ lévő
földterületről. Ezt követően minden évben legkésőbb január 15. napjáig köteles a bejelentést
megtenni.
(5) A (4) bekezdésben írt bejelentés hiányában a mezőőri járulék megfizetésére az a személy
köteles, aki az ingatlan-nyilvántartásban tárgyév január 1. napján a termőföld tulajdonosaként
szerepel.
4. §
(1) A mezőőri járulék mértéke 10.000 négyzetméterenként és évente 1.000,- Ft.
(2) A kötelezett használatában, illetve tulajdonában lévő termőföldeket a kötelezettség
alapjának meghatározásakor egybe kell számítani.
5. §
(1) A mezőőri járulék kivetésével kapcsolatos ügyekben- átruházott hatáskörben – a
polgármester jár el.
(2) A mezőőri járulékot minden év május 31. napjáig egy összegben kell megfizetni
átutalással vagy postai úton.
(3) A járulék határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén a Ptk. szerinti
késedelmi kamattal terhelten kell a járulékot megfizetni.
(4) Mentes a mezőőri járulék megfizetésének kötelezettsége alól Anarcs Község
Önkormányzata a rendelet területi hatálya alá tartozó, a tulajdonában vagy használatában lévő
földrészletek után.
6. §
Záró rendelkezés
(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Kalinák József sk.
polgármester

dr. Dolhai Edina sk.
jegyző
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