Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a mezei őrszolgálat fenntartásáról és működtetéséről szóló
5/2014.(IX.19.)
önkormányzati rendelettel módosított
17/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a mezei őrszolgálat fenntartásáról és működtetéséről szóló
5/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított
17/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló többször módosított 1997. évi CLIX. törvény 19.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hosszúhetény közigazgatási területén lévő
termőföldek őrzése és a mezei őrszolgálat hatékony és eredményes fenntartása és működtetése
érdekében az alábbi rendeletet alkotja meg.
1.§
A rendelet hatálya
(1)
(2)

A rendelet hatálya Hosszúhetény község közigazgatási területén lévő termőföldek
tulajdonosaira és földhasználóira terjed ki.
A rendelet hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságokra, amennyiben termőföld tulajdonnal vagy
földhasználati joggal rendelkeznek.
2.§
A mezei őrszolgálat

(1)
(2)

A mezei őrszolgálat működési területe Hosszúhetény község közigazgatási területe, amelybe
Kisújbánya és Püspökszentlászló településrészek is beletartoznak.
A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszáma 1 fő.
3.§
A mezőőr

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A mezőőr a termőföldek őrzését, a termőföldi termények és építmények, eszközök,
haszonállatok, mezőgazdasági építmények és fölmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy.
A mezei őrszolgálatot az a büntetlen előéletű, nagykorú személy láthatja el, aki rendelkezik a
2012. évi CXX. törvényben előírt képesítési feltételekkel és eleget tett az 1997. évi CLIX.
törvény 22.§ (1) bekezdésében előírt vizsgatételi kötelezettségnek.
A mezőőr felett a munkáltatói jogkört a település polgármestere gyakorolja.
A mezőőr napi feladatainak ellátásához az utasításokat a település jegyzőjétől kapja.
A jegyző gondoskodik a mezőőr részére biztosítandó kényszerítő eszközök (rendőrségnél
rendszeresített könnygázszóró palack, sörétes vadászlőfegyver) és formaruha beszerzéséről.
A mezőőr tevékenységének szakmai felügyeletét a Baranya Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága és az illetékes Komlói Városi Rendőrkapitányság látja el.
A mezőőr a tevékenysége során együttműködik:

a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal

a NAV vámszerveivel

a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltósággal

a DUNA-Dráva Nemzeti Park természetvédelmi őrével (természetvédelmi
őrszolgálatával)

3








a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságával
a vadászati hatósággal
halászati hatósággal
a helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatalával
a Pécsi Járási Hivatallal
a Hosszúhetényi Polgárőr Egyesülettel.
4.§
A mezőőri járulék

(1)

(2)
(3)

(4)

Az önkormányzat a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a
földhasználó, ha az ismeretlen a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi
költségvetés által biztosított állami hozzájárulásból biztosítja, illetve fedezi.
A mezőőri járulék megfizetésére a földhasználók és a földtulajdonosok kötelesek.
1
A mezőőri járulék mértéke:
a)
1 hektár területnagyságig: 1.000,- Ft/év (alapösszeg).
b)
1 hektár területnagyság felett: az alapösszegen felül megkezdett hektáronként 300
Ft/hektár/év.
c)
Kettő vagy annál több termőföld-ingatlan használata esetén a földek területét egybe kell
számítani.
A kötelezett által meg nem fizetett járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül,
a behajtási eljárásra a jegyző jogosult.
5.§
A mezőőri járulék megfizetése, bejelentése, befizetésének határideje

(1)
(2)
(3)
(4)

1

A mezőőri járulék fizetésére kötelezett tárgyév január 31-ig (első alkalommal 2013. augusztus
15-i) köteles bejelenteni a használatában és / vagy tulajdonában lévő termőföldet.
A termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást a tulajdonos a változást követő
30 napon belül köteles bejelenteni a helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé.
A mezőőri járulék fizetési kötelezettség azt terheli, akinek a használatában, ha az ismeretlen a
tulajdonában van a termőföld tárgyév január 1-jén.
A mezőőri járulék éves összegét a kötelezett félévi egyenlő részletekben március 15-ig és
szeptember 15-ig fizetheti meg kamat- és pótlékmentesen.

Módosította: 5/2014.(IX.19.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2014.X.1-jétől.
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6.§
Záró rendelkezések
(1)
(2)

Jelen rendelet – a 4-5 §-ok kivételével – 2013. december 1-jén lép hatályba.
A 4-5 § 2014. július 1-jén lép hatályba.

Hosszúhetény, 2013. november 13.
Dr. Csörnyei László sk.
polgármester

Dr. Orbán László sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. november 29-én kihirdetésre került.
Hosszúhetény, 2013. november 29.
Dr. Orbán László sk.
jegyző

