
 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletével módosított 

8/2012.(V. 2.) önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálatról 

 

egységes szerkezetben 

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a 

természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli 

el: 

 

A mezei őrszolgálat 

1.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei 

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 16. § (1) 

bekezdésében meghatározott területek őrzésére mezei őrszolgálatot létesít. 

(2) A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat létszámát 1 fő napi 4 órában történő 

foglalkoztatásával állapítja meg. 

(3) A mezőőr foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(4) A mezőőr felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

(5) A mezőőr az Mőtv. 20. § (1) bekezdés és az Mőtv. 23. §-ában meghatározott 

feladatain túl köteles ellátni a jégkárelhárító rakéta üzemeltetését. 

 

A mezőőri járulék mértéke, fizetésének módja 

2.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési 

költségeit a földhasználó, illetőleg a földtulajdonos által fizetett mezőőri járulékból, 

valamint a központi költségvetésben e célra biztosított hozzájárulásból fedezi. 

(2) A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett hektár után 600 Ft/év, mely az évközi 

bevezetés miatt 2013. évben időarányosan számítandó.
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(3) A mezőőri járulékot 2013. évben szeptember 15-ig, ezt követően minden év március 

15-ig fizethető meg késedelmi pótlékmentesen az önkormányzat Mezőőri beszedési 

számlájára.
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Járulékfizetés keletkezése, megszűnése 

3.§ 

 

(1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év első napján a 

termőföld használója. Amennyiben a földhasználó nem állapítható meg, a fizetési 

kötelezettség a tulajdonost terheli. 
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(2) A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amely 

évben a járulékfizetésre kötelezett földhasználati joga vagy tulajdonjoga megszűnik. 

(3) Amennyiben a termőföldnek több tulajdonosa van, a mezőőri járulék megfizetésére az 

kötelezett, aki a földrészletet használja. Amennyiben a földrészletet több tulajdonos 

használja, úgy a tulajdonosok nyilatkozatában meghatározott személy köteles 

megfizetni a mezőőri járulékot. 

(4) Amennyiben a mezőőri járulék fizetésére kötelezett személyében változás következik 

be, a járulékfizetésre kötelezett személy köteles 15 napon belül nyilvántartásba 

vételéhez bevallást benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. 

(5) A Polgármesteri Hivatal jogosult a bejelentett adatokat az ingatlan-nyilvántartásban 

ellenőrizni, illetve kérheti a használati jogot biztosító szerződés, megállapodás 

bemutatását. 

(6) Járulék fizetésére kötelezett földterület tulajdonjogának, illetve használói jogának 

elhallgatása, illetve valótlan adatok közlése esetén a tulajdonos a mezőőri járulékot 

fizetési kötelezettségének keletkezéséig visszamenőleg köteles megfizetni. 

 

4.§ 

 

A rendelet 2012. július 1-én lép hatályba. 

 

 

 Ujházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2012. május 2. 

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla 

 

 

 Filus Jánosné 

 jegyző 



A mezei őrszolgálatról szóló 8/2012. (V. 2. ) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

_______ évi BEVALLÁS 

a mezőőri járulék megállapításához 

 

1.) A földhasználó/tulajdonos 

Neve_________________________________________________ 

Lakcíme:_____________________________________________________________ 

Születési helye:________________________ideje:____________________________ 

Anyja neve:___________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:____________________adószáma:_________________________ 

 

2.) Járulékfizetésre köteles személy használatában/tulajdonában lévő termőföldek adatai: 

 

Sorszám Helyrajzi szám Tulajdoni 

arány 

A termőföld nagysága Művelési ág 

Ha m
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1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Kaskantyú, ______________________ 

 

 

 _______________________ 

 Földhasználó/földtulajdonos 



A mezei őrszolgálatról szóló 8/2012. (V. 2. ) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

BEJELENTÉS 

Földhasználati, illetve tulajdonjog megszűnéséről 

 

1.)Bejelentő neve_________________________________________________ 

Lakcíme:_____________________________________________________________ 

Születési helye:________________________ideje:____________________________ 

Anyja neve:___________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:____________________adószáma:_________________________ 

2.) Változással érintett földterület(ek) adatai: 

 

Sorszám Helyrajzi szám Tulajdoni 

arány 

A termőföld nagysága Művelési ág 

Ha m
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1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

Változás oka:_____________________________________ 

Változás időpontja:________________________________ 

Új tulajdonos, földhasználó adatai és lakcíme (ha a bejelentő a régi tulajdonos, földhasználó): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A bejelentéshez másolatban mellékelem a változást tartalmazó tulajdoni lapot, földhasználati 

lapot, adás-vételi szerződést, haszonbérleti szerződést, vagy a változást igazoló egyéb 

dokumentumot. (A csatolt irat formája aláhúzandó!) 

 

Kaskantyú, ______________________ 

 

 

 _______________________ 

 Földhasználó/földtulajdonos 

 


