
Fegyvernek önkormányzat képviselőtestülete

17/1998./IX. 4./ számú
rendelete

mezőőri szolgálat létrehozásáról

(Módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

I. A RENDELET HATÁLYA
*2

1. §. (1) Fegyvernek önkormányzat Képviselőtestülete 1998. december 1-i hatállyal
mezőőri szolgálatot hoz létre a Fegyvernek önkormányzat közigazgatási
területéhez tartozó külterületi termőföldek őrzésére.

*1
(2) A mezőőrök száma: 4 fő

2. §. E rendelet alkalmazása szempontjából külterületi termőföld a szántó, gyümölcsös
(szőlő) és gyep (rét, legelő) művelési ágú földterület.

II. FIZETÉSRE KÖTELEZETT, MENTESSÉGEK ÉS KEDVEZMÉNYEK

3. §. (1) A mezőőri járulékot a föld használója, amennyiben nem ismert, a föld
tulajdonosa köteles megállapítani és megfizetni a III. fejezet 7. §-ában leírt
önbevallása alapján.

(2) Nem kell mezőőri járulékot fizetni az önkormányzat használatában lévő földek
után. *9

(3) A termőföld használójának, tulajdonosának a tárgyév január 1-én érvényes
használót, tulajdonost kell érteni.

*8
4. §. Hatályon kívül helyezve

*8
5. §. Hatályon kívül helyezve

*8
6. §. Hatályon kívül helyezve

III. MEZŐŐRI JÁRULÉK BEVALLÁSA

7. §. (1) A mezőőri járulékot az e rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon vallja be
a föld használója, tulajdonosa, termőföld bérbeadás esetén a földhasználónak a
tulajdonos(ok)at is szerepeltetnie kell névvel és címmel a bevalláson. *9
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(2) A bevallást a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell a Polgármesteri
Hivatalhoz benyújtani.

A parlag művélési ág pótbevallásának határideje tárgyév július 31. *9

*3
(3) A bevallásban a járulékra vonatkozó adatokat 1-50,- Ft-ig lefelé, 51,- Ft-ról 99,-

Ft-ig felfelé 100,- Ft-ra kell kerekíteni. Ez alól kivétel a rendelet 9. §. (2)
bekezdése.

8. §. (1) Amennyiben a bevallásban nem az érvényes – 30 napnál nem régebbi – tulajdoni
lapon szereplő terület szerepel, a tulajdoni lap adatait kell elfogadni. Ez alól
kivétel, ha a tulajdonban bekövetkezett változást a bejegyzésre alkalmas
okirattal igazolják (pl. adásvételi szerződés).

(2) A bevallás javítását a benyújtást követő 30 napon belül kell megtenni, a
Polgármesteri Hivatallal történő egyeztetés után.

IV. A MEZŐŐRI JÁRULÉK KIVETÉSE ÉS FIZETÉSE

*7*10
9. §. (1) A mezőőri járulék összege:

- szántó, kert, szőlő, zöldség, gyümölcsös (mintatér)500,- Ft/ha/év
- gyep, legelő, rét (mintatér) 50,- Ft/ha/év
- parlag 50,- Ft/ha/év
A 9. §. (2) bekezdés kivételével a m2 – re eső rész után a hektárra jutó díj
tízezred részét kell megállapítani (fizetni).

A 9. §. (2) bek. kivételével a m2 –re eső rész után a hektárra jutó díj tízezred
részét kell megállapítani (fizetni).

*1, *4, *6*10
(2) Amennyiben földhasználó tulajdonában/használatában összesen 1 ha alatti

földterület van a mezőőri járulék összege művelési áganként:

- szántó, gyümölcsös (kert, szőlő, mintatér, zöldség) 250,-Ft/év
- gyep (legelő, rét, mintatér) 50,-Ft/év *9

(3) A mezőőri járulék megállapításának alapjául szolgáló földterület használója,
tulajdonosa a járulék kivetése ellen az ötv. 11. §-ában biztosított jogorvoslati
lehetőséggel élhet.

(4) A mezőőri járulékot 20.000,- Ft-ig egyösszegben, minden év március 15-ig kell
fizetni.

(5) 20.000,- Ft feletti mezőőri járulékot évi két egyenlő részletben, első felét
március 15-ig lehet kamatmentesen;
a másik felét tárgyév szeptember 15-ig lehet kamatmentesen megfizetni.
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*11
(6) A mezőőri járulékot a Fegyvernek önkormányzat 11745066-154099930 sz.

Mezőőri számlájára kell befizetni csekken vagy átutalással.

(7) A befizetett összeget a költségvetési számlára át kell utalni negyedévente.

*5
(8) A be nem fizetett mezőőri járulékot az adók módjára behajtandó köztartozás

szabályai szerint kell behajtani.

(9) A járulék késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti kamattal terhelten kell a
járulékot megfizetni.

10. §.2000. január 01-től esedékes mezőőri járulék összegét a képviselőtestület évente,
előző év november 30-ig állapítja meg.

V. A MEZŐŐRI JÁRULÉK NYILVÁNTARTÁSA

11. §. (1) A mezőőri járulékkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal az alábbi
nyilvántartást vezeti, mely alapul szolgál az állami költségvetésből történő
költségek igényléséhez:

- tulajdonos
- használó
- hrsz.
- művelési ág
- terület nagysága
- mezőőri járulék rendelet szerinti összege
- megállapított mezőőri járulék éves összege
- befizetés dátuma
- befizetett összeg
- évvégi túlfizetés, hátralék, melyet a következő évben nyitó egyenlegként át

kell vezetni.

(2) A nyilvántartást havonta egyeztetni kell a főkönyvi könyveléssel.

(3) A nyilvántartást év végén le kell zárni.

(4) Magánszemély által történő bérbeadás esetén a termőföld-használatot
szerződéssel kell igazolni a Polgármesteri Hivatalhoz előző év december 31-ig a
használónak.

*4
12. §.Értelmező rendelkezés:

(1) A tulajdoni lap szerint
- a gyep magába foglalja a legelő, rét és gyep, rét járási mintatér területeket,
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- a gyümölcsös magába foglalja a gyümölcsös, kert, kert községi mintatér,
szérűskert, szőlő, szőlő községi mintatér területeket, a szántó művelési ágú
területből a zöldséges területet,

- szántó magába foglalja a szántó, szántó községi mintatér területeket.

*8
(2) Hatályon kívül helyezve

*2
13. §.E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a 9. §-ban rögzített mezőőri járulék 1999.

január 01-től esedékes.

Huber Ferenc sk. Buzás Istvánné sk.
polgármester jegyző

Kelt: önkormányzat Képviselőtestülete 1998. augusztus 27-i ülésén

*1 A 22/1998./X.2./ sz. rendelettel módosítva.
*2 A 27/1998./XI.6./ sz. rendelettel módosítva.
*3 A 22/1999.(VII.1.) sz. rendelettel módosított.
*4 A 41/2000.(X.26.) sz. rendelettel módosított.
*5 A 7/2003.(II.6.) sz. rendelettel módosítva
*6 A 39/2003.(IX.26.) sz.rendelettel módosítva
*7 Az 50/2005.(XII.1.) sz.önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.XII.1.)
*8 Az 58/2005.(XII.16.) sz.önk.rendelettel mód. (hatályos: 2005.XII.16.)
*9 a 29/2006.(IX.27.) sz. önk.rendelettel mód. (hatályos 2007.jan.1-től)
*10 A 13/2011.(III.1.) sz. önk. rendelettel mód. (hatályos 2011. március 1-én, de

rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni)
*11 A 25/2013.(IX.27.) rendelettel mód. (hatályos 2013. október 1-től)
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*11

1. sz. melléklet a 27/2006.(IX.26.) sz. rendelethez.
(1.sz. melléklet a mezőőri szolgálatról szóló 17/1998.(IX.4.) sz. rendelethez)

érk.: 200.....év........hó.....nap
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

I.

B E V A L L Á S

a mezőőri járulék 200.....évi megállapításához

1.) Használó neve: ______________________________________________________
Születési év ___________év____________hó____________nap
Anyja neve: ______________________________________
Adóazonosító: ______________________________________
Lakcíme: _________________________________________________

_____________-ir.szám

2.) Ingatlanra vonatkozó adatok: Az 1.) pontban közölt személy által használat földterület
részletezése:

Sor-
szám

Hrsz.

Szántó
Gyümölcsös(kert,
szőlő, mintatér,

zöldség)

Gyep (legelő, rét,
mintatér)

Tulajdonosok
adatai földte-
rület bérbe-
vevés esetén

ha m2 Ha m2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ssz. Hrsz. Szántó ha Szántó

m2
Gyep ha Gyep

m2
Tulajdonos adatai földterület
bérbevevés esetén

18-35.
Össz.:
Ebből
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parlag:

Megjegyzés: Ezt a bevallást Fegyvernek Város Önkormányzatához a mezőőri szolgálat létrehozásáról
szóló 17/1998.(IX.4.) sz.rendelet 7. §. alapján a termőföld használója teszi meg a tárgyévet megelőző
év december 31-ig, illetve tárgyév július 31-ig. *11

II. MEZŐŐRI JÁRULÉK KISZÁMÍTÁSA

1.) A mezőőri járulék kiszámítása:

Műv. ág
Terület

1 ha járuléka
(Ft)

Járulék összege
(Ft)

Összesen
kerekítve

(Ft)
ha m2

Szántó
gyümölcsös(kert,
szőlő, mintatér,
zöldség)
Gyep (rét,
legelő, minta tér)
Parlag
Mindösszesen:

Kelt: ____________________________, ___________év_________hó________nap
___________________________

termőföld használója
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*9
1/a. sz. melléklet

a mezőőri szolgálatról szóló 17/1998. sz. rendelethez

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE

*8

2.sz. melléklet

a mezőőri szolgálatról szóló 17/1998.(IX.4.) sz. rendelethez

Hatályon kívül helyezve


