Tájékoztató a mezei őrszolgálatról

A mezei őrszolgálat helyi szabályait Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011.
(V.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) tartalmazza. A Rendelet
hatálya kiterjed a földterület használójára, ennek hiányában tulajdonosára, továbbá a termőföldeken
lévő terményekre, felszerelésekre, eszközökre, haszonállatokra, mezőgazdasági építményekre és
földmérési jelekre. A Rendelet teljes terjedelmében Hatvan Város honlapján (www.hatvan.hu) , az
Önkormányzati rendeletek címszó alatt megismerhető.
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. A mezőőri járulék mértéke:
1.) gyep, rét, levegő művelési ágú ingalan 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.
A mezőőri járulékfizetésre kötelezett földhasználó külön nyilatkozatban köteles bejelenteni a
használatában és/vagy tulajdonában lévő termőföld-terület az Önkormányzati Hivatal Hatósági
Irodájára (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). Amennyiben a termőföldnek több használója van, a
fölhasználók külön nyilatkozatban meghatározott személy köteles megfizetni a mezőőri járulékot.
A Hatósági iroda jogosult a bejelentésben foglaltak valóságtartamát ellenőrizni, a bejelentési
kötelezettség elmulasztása esetében a földhasználó költségére az adatokat az ingatlannyilvántartásból megkérni.
A ténylegesen fizetendő mezőőri járulék összege a területnagyság és a mezőőri járulék szorzata,
melyet az Iroda értesítésében közöl a kötelezettel.
Mentesül a bejelentési kötelezettség és a mezőőri járulék fizetése alól az a földhasználó, amely által
használt összes földterület nagysága 1 ha alatt van. Ugyanakkor a mezőőri őrszolgálat az 1 ha alatti
területen is végezhet vagyonvédelmet a földhasználó kérésére az önkormányzati rendelet szabályai
szerint.
A mezei őrszolgálat a feladatát négy működési körzetben látja el napi rendszeres ellenőrzéssel,
járőrözéssel.
A körzetek leírása az önkormányzati rendelet Függelékében található meg A mezőőrök nevét és
elérhetőségét az alábbi táblázat tartalmazza.
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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.
Hatvan, 2017. január 09.

