EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2011. ( VII . 26 .) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A települési mezei őrszolgálatról
Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44. § (1) bekezdése, valamint a fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
Törvény (továbbiakban: Mtv.) 19. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján önkormányzati
rendeletet – jogszabályt – alkot.
1. §

(1)

A rendelet területi hatálya Egyházasrádóc község közigazgatási területére
terjed ki.

(2)

A rendelet hatálya nem terjed ki a védett természeti területekre.

(3)

A mezei őrszolgálat az (1) bekezdésben megállapított terület őrzését 1
egységes körzetben látja el.

2. §

A rendelet személyi hatálya a külterületi ingatlant használóra, ha az nem
állapítható meg a tulajdonosra terjed ki.

3. §

A rendelet szervi hatálya a mezei őrre terjed ki.

4. §

A mezei őr felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb
munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja.

5. §

A mezei őrszolgálatot mezőőr látja el. A mezőőri státusz betöltetlensége
esetén más törvényben meghatározott személy is megbízható.

6. §

7. §

(1)

A mezei őrszolgálat fenntartásáért mezőőri járulékot kell fizetni.

(2)

A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek a
használatában, ennek hiányában tulajdonában a termőföld, erdő tárgyév január
1. napján van.

(3)

A földhasználónak, ennek hiányában a tulajdonosnak bejelentési
kötelezettsége van az önkormányzat irányába minden év augusztus 31.
napjáig. A bejelentés formanyomtatványon történik.

(4)

A termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást a használó vagy
a tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni az
önkormányzatnak.

(1)

A mezőőri járulék mértéke hektáronként 1.000 ft/év.

(2)

A mezőőri járulék egyedi összegét a polgármester állapítja meg.

(3)

A mezőőri járulékot egyszeri összegben kell megfizetni minden év október hó
15. napjáig.

8. §

A bejelentési kötelezettség teljesítését a Körjegyzőség ellenőrzi.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A mezőőri járulékot a
2011. évben is meg kell fizetni.

Kelt.: Egyházasrádóc, 2011. július 25.

…………………………..
Sőre Zoltán
polgármester

………………………..
dr. Gaál Róbert
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került az SZMSZ-nek megfelelőn.
Kelt.: Egyházasrádóc, 2011. július 26.
………………………
dr. Gaál Róbert
körjegyző

1. számú melléklet a …./2011. (VII. …) számú a települési mezei őrszolgálatról szóló
rendelethez:
BEJELENTŐ LAP

A mezőőri járulék alapját képező saját illetve bérelt földterületekről,
erdőkről
NÉV……………………………….adóazonosító…………………………….
( földhasználó, tulajdonos) :a megfelelő rész aláhúzandó

LAKCÍM:……………………………………………………………………..
Földterület helye: …………………………………………………………….
Nagysága hektárban:…………………………………………………………
Helyrajzi száma……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Földterület művelési ága:……………………………………………………..
Földhasználat esetén a tulajdonos neve és címe:
………………………………………………………………………………….
* Magyar államnak felajánlva a földterület
* A földterületem osztatlan

Kérem a bejelentő lap pontos és valóságnak megfelelő kitöltését.
Változás történik a földhasználó illetve a tulajdonos bejelentésében, változását
15 napon belül eszközölni lehet a Körjegyzőség adó-irodájában.

*Kijelentem, hogy földhasználó illetve földtulajdonos nem vagyok.
*A befizetés történik:
- ÁTUTALÁSSAL
- CSEKKEN
Egyházasrádóc,
…………………………..
bejelentő aláírása
* jelzett résznél a megfelelő rész aláhúzandó

