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Alsózsolca Város Képviselő-testületének 

8/1999./II.11./ sz. KT.  

rendelete a mezőőri járulék fizetéséről  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület az 1997. évi CLIX. törvény, valamint a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. §. /1/ bekezdésében adott 
felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:  
 
1. §. Alsózsolca Város Önkormányzata a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek 
        /ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket/ őrzéséről  
        mezőőri őrszolgálattal kíván gondoskodni.  
        A mezőőri szolgálat megalakítási és fenntartási költségeit a földhasználó, ha az ismeret- 
        len, a tulajdonos – továbbiakban tulajdonos – által fizetett mezőőri járulékból és az állam 
        által biztosított összegből kell fedezni.  
 
2. §. Mezőőri járulékot köteles fizetni az a tulajdonos, akinek Alsózsolca külterületén, illetve 
        zárkertjében földtulajdona van.  
        /1/ A járulékfizetés külterületi föld esetén m2-ként 0,08 Ft/év. 
        /2/ Járulékfizetés zárkertben lévő föld esetén m2-ként 0,20 Ft/év.  
        /3/ A képviselő-testület az Alsózsolca külterületén illetve zártkertjében földtulajdonnal 
             rendelkező magánszemélyek részére mezőőri járulék fizetése tekintetében kedvez- 
             ményt biztosít a fizetendő mezőőri járulék erejéig.  
 
3. §. A Polgármesteri Hivatal kimutatást készít a területek tulajdonosairól.  
        A tulajdonos minden év május 31-ig köteles megfizetni az éves viszonylatban megállapí- 
        tott mezőőri járulékot.  
       10.000 Ft-ot meghaladó mezőőri járulékfizetési kötelezettség esetén a fizetendő összeg 
        két részletben is kiegyenlíthető.  
        A meg nem fizetett mezőőri járulék behajtásáról gondoskodni kell.  
        1999. évben a befizetési határidő 1999. augusztus 01.  
 
4. §. A mezőőri járulék megfizetése készpénzátutalási megbízással  történik, melyet az érintet- 
        tek részére a Polgármesteri Hivatal minden év április 01-ig juttat el.  
        1999. évben az érintetteket június 30-ig kell értesíteni a fizetési kötelezettségről, ezzel  
        egyidejűleg részükre a fizetési csekket is biztosítani kell.  
 
5. §. Tulajdonos változás esetén az éves mezőőri járulék fizetésére az a tulajdonos  
        kötelezhető, akinek a földterület tárgy év január 1-én a tulajdonában volt. 
        A tulajdonos személyében történt változást az érintett /eladó, új tulajdonos/ köteles beje- 
        lenteni.  
        E bejelentési kötelezettség a magánszemélyeket 2002. január 01-től nem terheli.  
 
6. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1999. január 1. napjától 
        kell alkalmazni.  
 
 
 
          Zsíros Sándorné      Urbánné Lengyel Zsuzsanna 

           polgármester             jegyző  


