Mezőőri Járulék
Ügyleírás

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2011. (V.27.)
számú rendeletével (továbbiakban Rendelet) létrehozta a Mezei
őrszolgálatot a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide
nem értve az erdőt, a halastavat – őrzésére. A Rendelet hatálya
kiterjed a földterület használójára, ennek hiányában tulajdonosára,
továbbá a termőföldeken lévő terményekre, felszerelésekre,
eszközökre, haszonállatokra, mezőgazdasági építményekre és
földmérési jelekre.
A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit
a földhasználó, ha ez ismeretlen a tulajdonos által kifizetett mezőőri
járulékból és a központi költségvetés által biztosított
hozzájárulásból kell fedezni.

Hatáskör, kapcsolódó jogszabályok

A mezei őrszolgálat helyi szabályait Hatvan Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 26/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: önkormányzati rendelet) tartalmazza.
A Rendelet teljes terjedelmében Hatvan Város honlapján
(www.hatvan.hu), az Önkormányzati rendeletek címszó alatt
megismerhető.

Szükséges okiratok, iratok

A mezőőri járulékfizetésre kötelezett földhasználó külön
nyilatkozatban köteles bejelenteni a használatában és/vagy
tulajdonában lévő termőföld-terület a Hatvani Polgármesteri Hivatal
Hatósági Irodájára (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.).

Az ügyet intéző osztály

Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Általános Igazgatási
Osztály Ügyfélszolgálat (Hatvan, Kossuth tér 2) és Új-hatvani
kihelyezett Ügyfélszolgálat (Hatvan, Bezerédi utca 2.)

Ügyintéző elérhetősége

Tel.: 37/542-300/390 mellék
E-mail: ugyfelszolgalat@hatvan.hu
hatosagi@hatvan.hu

A megállapított mezőőri járulék
mértéke és fizetési határideje

A mezőőri járulék mértéke:
1.) gyep, rét, levegő művelési ágú ingatlan esetében 500.-Ft/ha/év
2.) szántó művelési ágú ingatlan esetében 1.000.-Ft/ha/év
3.) szőlő, gyümölcs művelési ágú ingatlan esetében 1.500.-Ft/ha/év.
A mezőőri járulék fizetési kötelezettség azt a személyt terheli,
akinek a tárgyév január 1. napján a termőföld a használatában,
ennek hiányában a tulajdonában van.
A mezőőri járulékot március hó 30. napjáig lehet pótlékmentesen
megfizetni az önkormányzat elkülönített számú számlájára.
Késedelmes fizetés esetén minden megkezdett naptári nap után a
mindenkor jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű
késedelmi kamat kerül felszámításra.

Letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat mezőőri járulék bevallásához
Nyilatkozat közös mezőőri járulék bevallásához

Egyéb fontos tudnivalók, tájékoztatók: Az 1 ha alatti bejelentési és járulékfizetésre nem kötelezett
termőföldhasználók – amennyiben kérnek vagyonvédelmet a
Rendelet szabályi szerint – erre vonatkozó kérelmüket a mezőőri
járulék megállapításához szükséges nyilatkozat kitöltésével együtt
kérhetik a Hatósági Irodánál.
A mezei őrszolgálat a feladatát négy működési körzetben látja el
napi rendszeres ellenőrzéssel, járőrözéssel.
A körzetek leírása az önkormányzati rendelet Függelékében
található meg : 1. sz. függelék körzethatárokról

A mezőőrök neve és elérhetősége:
Balázs László 06-30/249-5635
Huszár István 06-30/393-2481
Novodonszi István 06-30/206-8098
Budai Kristóf Patrik 06-30/552-8940

