MÉLYKÚT
VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLET
10/2010.(III.31.) önkormányzati rendelete1
a mezei ırszolgálat létesítésérıl és mőködésérıl.
A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a
mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 19. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a mezei ırszolgálat létesítésérıl és
mőködésérıl a következı rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet Mélykút város külterületén nyilvántartásba vett azon
termıföldekre terjed ki, amelyeket az ingatlan-nyilvántartásban szántó,
szılı, - a hegyközség mőködési területéhez tartozó szılık kivételével –
gyümölcsös, kert, gyep (legelı, rét), nádas mővelési ágban tartanak nyilván.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a hegyközség mőködési területéhez tartozó
szılıkre, az erdıkre, a halastavakra és a védett természeti területekre és
értékekre, valamint a belterületre.
(3) A rendelet személyi hatálya a termıföldek használóira, ha ez ismeretlen, a
tulajdonosokra terjed ki.
A mezei ırszolgálat létszáma és mőködése
2. §
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Mélykút Város Önkormányzata mezei ırszolgálatot mőködtet 1 fı mezıırrel.
A mezıırrel kapcsolatos munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(2)
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(3)
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A 10/2011.(IV.27.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg.
A bekezdés szövegét a 10/2011.(IV.27.) rendelet állapította meg. Hatályba lépett 2011.04. 28.
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(4) A mezei ırszolgálat mőködtetésére, a mezıırök jogaira és kötelezettségeire,
feladataira, az általuk használt kényszerítı eszközök használatának
szabályaira a Tv. 20-25.§-ait és a Tv. végrehajtására kiadott, a mezıırök és a
hegyırök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998.(IV.30.) FM. rendeletben
foglaltakat kell alkalmazni.
A mezııri járulék mértéke és megfizetésének módja
3. §
(1) A mezei ırszolgálat megalakítási, fenntartási és mőködési költségeit a
földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezııri járulékból
kell kell fedezni. A megalakítási, fenntartási és mőködési költségek felét a
központi költségvetés biztosítja hozzájárulásként.
(2) A mezııri járulék mértéke évenként: 200.-Ft/ha, a mezııri járulék
megfizetése alól mentesülnek az 1 ha alatti területek.
(3) A mezııri járulék mértékét úgy kell megállapítani, hogy
a) a különbözı helyrajzi számokon lévı területeket össze kell számítani
egy tizedesjegyre történı kerekítéssel;
b) a kiszámított mezııri járulék összegét száz forintra kerekítve kell
megfizetni.
(4) A mezııri járulékot a tárgyév január 1-én fennálló állapot szerint, naptári
évre kell megállapítani. A járulék fizetésére kötelezett a mezııri járulékot
június 30-ig köteles egyösszegben megfizetni.
(5) A mezııri járulék fizetésére kötelezett földhasználókat (tulajdonosokat) a
Polgármesteri Hivatal értesíti fizetési kötelezettségükrıl a földhivatali
nyilvántartásból készült adatbázis alapján a tárgyév március 15-ig. A
termıföld használója (tulajdonosa) személyében bekövetkezett változást a
volt használó (tulajdonos) legkésıbb a tárgyévet megelızı hónap 31.
napjáig köteles bejelenteni az e bekezdésben megnevezett szervnek.

Záró rendelkezések
4. §
Ez a rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba. A hatályba lépésével egyidejőleg
hatályát veszti a mezei ırszolgálat létesítésérıl és mőködésérıl szóló
11/2001.(VII.1.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 29/2001.(XII.30.)
rendelet , 12/2002.(X.1.) rendelet, 12/2004.(III.24.) rendelet, 24/2004.(IX.29.)
rendelet, 6/2005.(III.30.) rendelet és a 10/2009.(IV.2.) rendelet, valamint a mezei
ırszolgálat létesítésérıl és mőködésérıl
szóló 11/2001.(VII.1.) rendelet
hatálybalépésérıl és a 2001. évben fizetendı mezııri járulék mértékérıl szóló
21/2001.(XI.1.) rendelet.

