Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
6/1999. (12.15.) számú rendelete a mezőőri járulék fizetéséről
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. &-ban biztosított
jogköre alapján a mezőőri járulék fizetéséről a következő rendelet alkotja:
1. §.
A rendelet hatálya
(1) E rendelet hatálya kiterjed azokra a földtulajdonosokra, akik Ludányhalászi Község
Közigazgatási külterületén, és az Önkormányzati mezei őrszolgálat működési
területén termőfölddel rendelkezik.
(2) Nem terjed ki a mezőőri járulékfizetési kötelezettség a bekerített zártkertek,
telephelyek, tanyák, hétvégi házakhoz tartozó területek tulajdonosaira, illetve
használóira.
2. §
(1) A mezőőri járulék mértéke:
- egy hektár alatti termőföld esetén minden tulajdonos legkevesebb 300.- Ft/év mezőőri
járulékot köteles fizetni, függetlenül a terület nagyságától
-

minden további hektár után
szántó, gyümölcsös, szőlő, művelési ág esetén: 300.- Ft/ha/év
gyep (rét, legelő) művelési ág esetén: 100.- Ft/ha/év

(2) A terület nagyságát a kerekítés szabályai szerint ötezer négyzetméter elérése esetén
egész hektárnak kell tekinteni a járulék mértékének kiszámításánál.
3. §
(1) A mezőőri járulékot az a földtulajdonos köteles fizetni, aki az adott év január 1-jén
rendelkezik a termőföld tulajdonával.
(2) A termőföld tulajdonosa legkésőbb 2000. május 31-ig köteles bevallást
(nyilatkozatot) adni a rendelkezésére álló termőföld nagyságáról, a rendelet 1. sz.
mellékletét képező BEVALLÁS nyomtatványon.
(3) A beérkezett bevallás ellenőrzése (földhivatali adatokkal történő leegyeztetése) után
kerül sor a fizetendő mezőőri járulék kiszámítására, előírására. Az előírt mezőőri
járulék összegét legkésőbb november 30-ig lehet pótlékmentesen befizetni.

(4) A megadott befizetési határidő elmulasztása esetén a bírósági végrehajtásról szóló
jogszabály eljárási szabályai szerint hajtja be az Önkormányzat az előírt mezőőri
járulékot. A behajtással kapcsolatban felmerülő eljárási költséget, továbbá a
késedelmes napokra számított késedelmi kamatot a földhasználó illetve a
földtulajdonos köteles megfizetni. A késedelmi kamat kiszámítása a mindenkori
hatályos Ptk. szerinti kamatlábbal történik.
(5)

1

A mezőőri járulék összegének és fizetési határidejének megállapításáról a
polgármester átruházott hatáskörben dönt.

4. §
(1)

A földtulajdonos személyének évközi változását az érintettek lehetőleg az adott
gazdasági év végéig (a betakarítás befejeztével) de legkésőbb a következő naptári
év március 31. napjáig kötelesek írásban bejelenteni az Önkormányzatnak. A
változás bejelentésének az új bevallás megtételének elmaradása esetén a
rendelkezésre álló korábbi adatok ( nyilvántartások ) alapján kerül előírásra, illetve
behajtásra a mezőőri járulék.

(2)

Pontatlan, elavult vagy kétes adatokat tartalmazó bevallás esetén az önkormányzat
új bevallás benyújtására kötelezheti a földtulajdonost. Esetleg vitás kérdések
eldöntésénél tulajdonjogot illetően a földhivatali adatok az irányadók. Ha a
földterületet csak aranykoronában (AK) kifejezett részarány – tulajdonként
állapítottak meg, akkor 20 AK/hektár átszámítási kulcsot kell figyelembe venni a
terület nagyságának meghatározásánál.

5. §
Ezen rendelet 2000. 01. 01. lép hatályba.

Ludányhalászi, 1999. november 30.

Szigeti László
polgármester
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a

Kereszti Imréné
jegyző

Kiegészítette: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2005. (10.28.) sz. rendelet15.§-

1. sz. melléklet

Bevallás
Ludányhalászi Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő termőföldről, mezőőri
járulék megállapításához.
Bevallást adó neve: ………………………………………………………………………….
(nők esetében leánykori név is)
születési hely, idő: ……………………………………………………………………………
anyja leánykori neve: …………………………………………………………………………
pontos lakcím: ………………………………………………………………………………..
TULAJDONOMAT KÉPEZŐ TERMŐFÖLDEK
(az összes földtulajdont fel kell tüntetni, függetlenül attól, hogy ki használja a földet)
helye(tábla
közismert neve)
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