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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a külterületi és zártkerti ingatlan tulajdonosokat, hogy Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
szóló 16/2015 (X.12.) önkormányzati rendeletével mezőőri járulék megfizetését
rendelte el, amelyhez az adatokat minden év január 31-ig kell bevallani.
Nyilvántartásomból, Mány Község földkönyvéből, a
vonatkozó adatok alapján megállapítottam, hogy Önnek a

tulajdonviszonyaira

helyrajzi számú ingatlana után, bevallást kell tennie. Kérem, hogy a mellékelt
nyomtatványon 2016. szeptember 30.-ig bevallását teljesítse.
Tájékoztatom, hogy ha felhívásomnak a fent megjelölt időpontig nem tesz eleget,
mulasztási bírság kiszabása iránt fogok intézkedni.
A járulék megfizetéséről a rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:
1. § A rendelet hatálya a Mány község közigazgatási területéhez tartozó, az ingatlannyilvántartás szerint valamely mezőgazdasági művelési ágba sorolt külterületi és
zártkerti ingatlanra terjed ki, függetlenül attól, hogy azt művelés alatt tartják-e, vagy
sem.
2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed az 1. §-ban meghatározott ingatlan
használójára, ennek hiányában tulajdonosára (a továbbiakban: földhasználó).
4. § (1) Az önkormányzat mezőőri járulék megfizetését rendeli el.
(2) A mezőőri járulékot a földhasználó köteles megfizetni.
5. § (1) A mezőőri járulék mértéke évente, minden megkezdett hektár után, 1.200,Ft/év. Zártkerti övezetben lévő ingatlanok esetében 480,- Ft/év/ ingatlan.
(2) A mezőőri járulékot földhasználónként, összevontan kell megállapítani.
(3) Ha az ingatlannak több használója van, a használati arány szerint kell a mezőőri
járulékot megfizetni, vagy az ingatlan használói - írásba foglalt megállapodásban kijelölhetik a járulékfizetés alanyát.

6. § (1) A mezőőri járulék a földhasználó bevallása alapján kerül megállapításra. A
bevallás elmulasztása esetén a földhasználó személyét az ingatlan-nyilvántartás
adatai alapján kell megállapítani.
(2) A járulékfizetési kötelezettség a használati jog, illetőleg a tulajdonjog
megszerzését követő év első napján keletkezik, és annak az évnek az utolsó napján
szűnik meg, amikor a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszűnik.
A teljes rendelet megtekinthető a Nemzeti Jogszabálytár internetes oldalán:
www.njt.hu
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