
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés az 
állandó lakóhely szerint illetékes falugazdásznál kérelmezhető, 
továbbra is ingyenesen.

Közös (családi) igazolvány esetén az ügyintézéshez szüksé-
ges a tagok lakcímkártyája is.

Szükséges továbbá
növénytermesztés esetén:

• a használt terület települése, helyrajzi száma, területe 
4 tizedesjeggyel, művelési ága és a használat 
jogcíme (saját, bérelt, egyéb)

• az idén termeszteni kívánt kultúrák megnevezése, 
termőterülete kultúránként hektárban összesítve

• a termelni kívánt mennyiség
• az értékesíteni kívánt termék neve és mennyisége
• tavalyról megmaradt értékesíteni kívánt készlet 

mennyisége
állattenyésztés esetén:

• állattartó épület helye, ahol az állatok megtalálhatóak
• alapterülete m2-ben állatfajonként
• használat jogcíme (saját, bérelt, egyéb)
• férőhelyek száma állatfajonként
• az értékesíteni kívánt termék neve, mennyisége
• tavalyról megmaradt értékesíteni kívánt készlet 

mennyisége
Azoknál az őstermelőknél, akiknél az igazolvány elején 3 

érvényesítő pecsét található, új, plasztik kártya formátumú iga-
zolványt fognak kapni postai úton, az igazolvány kiállításakor a 
falugazdász ideiglenes igazolványt állít ki, amely 2016. július 
31-ig érvényes. Akinek még fér pecsét az igazolvány elejére, 
úgy az az igazolvány idén még megújításra kerül. 

A 2016. előtt kiállított papír alapú igazolványok 2016. decem-
ber 31-én hatályukat vesztik, tehát azok is, amelyek elejére még 
férne jövőre érvényesítő pecsét. 

Az őstermelői jogviszony folytonosságának megőrzése miatt 
2016. október 1. és december 31. között igényelni kell a jövő év 
január 1-től hatályos új igazolványt. Jövőre ugyanis megszűnik 
a március 20. határidejű visszamenőlegesség, vagyis jövőre 
attól a naptól lesz érvényes az igazolvány, amikortól meg van 
újítva, de ebben az évben ősszel kérelmezhető az érvényesség a 
következő évre és akkor január 1-től érvényes lesz. Ez főleg a 
főállású őstermelőknek és az év elején készletüket értékesítő 
őstermelők számára fontos. 

Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolvány 
pótlásáért 3000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

A személyes adatokban, illetve az értékesíteni kívánt termé-
kek körében bekövetkező változás t 15 napon belül kell jelen-
teni a falugazdásznál, a gazdaság többi adatában történt válto-
zásokat évente egyszer, legkésőbb június 15-ig kell bejelenteni. 

Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén az őster-
melő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői ter-

mékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői 
tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló 
tájékoztatására alkalmas módon ellátni. 

A megyei kormányhivatal az őstermelői igazolvány 
használatát ellenőrzi, ezért az értékesítéskor szükséges, hogy az 
őstermelő személyazonosításra szolgáló iratait, őstermelői iga-
zolványát, értékesítési betétlapját magánál tartsa. Családi gaz-
dálkodók esetében az ellenőrző hatóság kéri a családi gazdaság 
nyilvántartásba vételéről szóló határozat bemutatását is. 

Kérném a gazdálkodókat, hogy az őstermelői igazolványok 
megújítását nem halasszák az egységes kérelem igénylésének 
idejére (április elejétől május 15-ig), mert ebben az időszakban 
az igénylés fontosságára és pontos benyújtására tekintettel 
őstermelői igazolványt csak sürgős esetben tudok újítani. 

 Túri Emese
 falugazdász

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési 
eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő 
kutya kivételével - szállítja, 

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy 
játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő 
kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz, 

szabálysértést követ el. 

Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el 
a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő 
figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el. 

Fenti szabálysértések miatt a közterület-felügyelő, természeti 
és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi 

jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati 
természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni 
bírságot. 

A pénzbírság összege legalacsonyabb  – e törvény eltérő 
rendelkezése hiányában – ötezer forint, legmagasabb összege 
százötvenezer forint elzárással is büntethető , szabálysértési 
szabálysértések esetén háromszázezer forint.

Az általános szabálysértési hatóság megyei a fővárosi, 
kormányhivatal járási hivatala.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

Tisztelt Kunhegyesiek!
Nagyon köszönöm azt a rengeteg szavazólapot, amit 

személyesen nekem, vagy családtagjaimnak átadtak. 
Támogatásukra továbbra is számítok.

Akik azt ígérték, hogy a Polgármesteri Hivatal portáján 
elhelyezett szavazatgyűjtő dobozba dobják az Új Néplapból 
kivágott szelvényeket, azt folyamatosan tegyék, mert egy hónap 
alatt mindösszesen tizenegy darabot találtam. Minden 

szavazatra szükségem van, mert harminc jelölt esetében néhány 
szavazat is eldöntheti az elsőbbséget, ezért április 30-áig 
húzzunk bele!

A díj elnyerése nem csak az én dicsőségem lesz, hanem 
Kunhegyes városé is.

Köszönöm támogatásukat!
 Czupp Pál
 fafaragó népi iparművész


