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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2016. július 21-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Tájékoztatás a mezei őrszolgálat működéséről 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Német Máté műszaki irodavezető 

  Gulyás Szabolcs mezőőr 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám: 5678/2016. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésén a 97/2015. 

(IX.24.) számú határozatában döntött a mezei őrszolgálat létesítéséről. A 4 főből álló mezei 

őrszolgálat 2016. január 1. napjával jött létre. A mezei őrszolgálat létrehozásához szükséges 

intézkedések (4 fő mezőőr alkalmazása, mezőőrök kiképzése, felszerelése, tárgyi feltételek 

biztosítása) már 2015 év végén elkezdődtek.  

 

A 2016. évi költségvetés biztosította a mezei őrszolgálat működéséhez szükséges fedezetet. A 

mezőőri napi feladatellátás teljesítéséhez szükséges volt beszerezni egy terepen is használható 

gépjárművet. A választás egy Dacia Duster 1.5 dCi „Cool” 4x4 típusú járműre esett.  

 

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről önkormányzati rendelet készült, amelyben 

többek között rögzítésre került a mezőőri járulék mértéke is. A rendelet 1. számú melléklete a 

„nyilatkozat a mezőőri járulék megállapításához” nevű nyomtatvány, melyet 2016. év első 4 

hónapjában közel 800 példányban küldtünk ki a termőföld-tulajdonosoknak. A beérkezett 1115 

db nyilatkozatot folyamatosan dolgoztuk fel és térképen ábrázoltuk, 1 fő közfoglalkoztatott 

segítségével, így követtük nyomon, hogy kik azok a gazdálkodók, akik még nem nyilatkoztak. 

 

A mezőőri feladatokat ellátó személyek ellenőrzése és a vonatkozó törvényben meghatározott 

tevékenységük felügyelete, valamint a feladatellátás összehangolása érdekében Polgár Város 

Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitánysággal. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdőgazdálkodási Főosztály Földművelésügyi 

Osztálya, mint mezőgazdasági igazgatási szerv felé jeleztük a mezei őrszolgálat megalakulását 

a nyilvántartásba vétel céljából. Továbbítottuk számára az őrszolgálat által ellenőrzött területek 

térképét, illetve a mezőőri eskü letételével kapcsolatban is együttműködtünk.   

 

A tájékoztató 2016. január 1 – 2016. június 30-ig tartó időszakot mutatja be. 

 

Szervezet megnevezése: Polgár Város Mezei Őrszolgálata 

Székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Létszáma: 4 fő mezőőr, ebből 1 fő vezető 

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2016. január 1. 

Működési területe: Polgár város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek 
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A mezei őrszolgálat fölött az egyéb munkáltatói jogkört a Képviselő-testület útján a 

polgármester gyakorolja. A szolgálat irányítását Német Máté Műszaki Irodavezető, szakmai 

vezetését Gulyás Szabolcs vezető mezőőr végzi. 

 

A mezőőr a szolgálatával kapcsolatos eseményeket a szolgálati naplójába köteles feljegyezni. 

A naplót naprakészen kell vezetni, azt rendszeresen ellenőrzi a szolgálat vezetője. Szintén 

ellenőrzésre kerül a szolgálatban lévő mezőőrök felszerelése, különös tekintettel a szolgálati 

fegyver, szolgálati igazolvány, a szolgálati jelvény és a különböző bizonylatok megléte, a 

formaruha megfelelő állapota.  

Mezőőri szolgálattal érintett terület: 8645 ha 

1 fő mezőőrre jutó területnagyság: 2100-2300 ha 

 

Területek felosztása:  

- Morotvaköz, Selypes köz - Oláh László;  

- Hajdúnánási rész, Kasziba - Gulyás Szabolcs,  

- Nagy gyep, Görbeházi rész - Kereki Károly,  

- Basai rész, Pelyhes - Burján János  

 

A helyi rendőrséggel az együttműködési megállapodás keretében 6 alkalommal közös 

járőrszolgálatot hajtottunk végre. Ezen közös járőrszolgálat alacsony száma annak tudható be, 

hogy a helyi rendőrőrsről, a szolgálatot teljesítő rendőröket folyamatosan, rendszeres 

váltásokban irányítják a határszakaszokhoz a kialakult migrációs helyzet miatt, valamint az 

egyéb elvezénylések, elővezetések miatt az előre betervezett közös szolgálatok elmaradtak. 

Ennek ellenére szükségesnek érezzük a jövőben is a rendőrséggel a közös járőrözés 

betervezését.  

A külterületeken történt szabálysértéseknél, bűncselekményeknél a rendőrség munkatársai 

rendszeresen együttműködnek a mezőőrséggel, ilyen pl. terepbejárás, illetve helyszíni szemle 

tartása. A bűncselekmények felderítésénél fő feladatunk a külterületen megjelenő gyanús 

személyekről, illetve járművekről a hatóság tájékoztatása. Nyomozást és egyéb a rendőrhatóság 

feladatkörébe tartozó tevékenységet nem végzünk (természetesen, ha valamilyen fontosnak vélt 

információ birtokába jutunk, azt is átadjuk). Elmondható, hogy jó kapcsolatot alakítottunk ki 

és tartunk fent a rendőrség munkatársaival.  

Hasonlóan jó viszonyt tartunk fenn a helyi vadászatra jogosultakkal. Napi szinten kapcsolatban 

vagyunk a hivatásos vadászokkal, róka, kóbor kutya és orvvadászat gyanúja esetén jelzéssel 

élünk feléjük.  

 

Ezen felül rendszeresen szolgálatokat szervezünk a helyi polgárőrséggel, közterület-

felügyelettel, természetvédelmi őrrel. Ezen szervezetekkel az elmúlt időszakban, illetve a 

közeljövőben szükségesnek érezzük a szorosabb együttműködést. 

 

A helyi Kormányablak munkatársaival igény szerint tartottunk helyszíni szemléket, 

tanyafelmérések tekintetében. 

 

Polgár Város Önkormányzata szervezésében, mint új szervezet részt vettünk Közbiztonsági 

Egyeztető Fórumon, ahol a város közbiztonsági helyzetéről tájékozódtunk, és az 

együttműködésünk újabb formái, módszerei kerültek meghatározásra.  

 

 

A területünkön gazdálkodókkal és a tanyán élőkkel igyekszünk minél jobb kapcsolatot 

kialakítani és ápolni, hiszen munkánk sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlen a segítségük.  
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Folyamatosan részt veszünk a közmunka programok ellenőrzésében. 

 

A külterületi körzetben végzett intézkedések eredményei: 
 

Az illegális fakivágások megelőzése érdekében ellenőrizzük a tudomásunkra jutott 

fakitermeléseket, cserjeirtásokat. Összesen 16 helyszínen végzett engedéllyel rendelkező 

favágást és cserjeírtást ellenőriztünk, amelyek zömében a közmunkaprogramok keretén belül 

zajlottak, ezen belül 3 helyszínen Polgár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 

erdőrészletek (03/1, 05/1, 0762/2 Hrsz.) üzemterv szerinti erdőgazdálkodásának 

felügyeletében, ellenőrzésében vettünk részt.  

Sajnos nagyon sok területrészen észleltünk falopást, a fatolvajokkal szemben jogkörünket a 

rendőrség iránymutatása szerint alkalmaztuk. Tudomásunk szerint 1 esetben történt egyszerre, 

nagy mennyiségű (15-20 m3) falopás, melyben megtettük a rendőrségi feljelentést, valamint a 

rendőrségnek minden adatot továbbítottunk és közös helyszíni szemlét is tartottunk az elkövetés 

helyszínén. Fokozottan ellenőrizzük a „Selypes” csatorna partvonalát, ahol - feltehetően a 

környéken lakók - nagymértékben megritkították a partvonal akácosait, amelyet különböző 

ötletes megoldásokkal mozgattak a partszélek között a kivágott faanyagot, ilyen pl. házi 

készítésű tutajjal. 

 

Mezei lopások, és mezőgazdasági károkozások megelőzésére tett intézkedések 

 

A mezei lopások megelőzése érdekében a gyógynövény gyűjtőket, egyéb gyűjtögetőket, idegen 

személyeket, gyanús járműveket rendszeresen megfigyeljük, ellenőrizzük. A beszámoló 

időszakában (a Mezei Őrszolgálat tudomására jutott) ismeretlen tettesek által elkövetett 

bűnesetek az alábbiak: 1 esetben szénabála lopásról (2015. december), 4 esetben „Tökös-tón” 

lévő hétvégi házak, szerszám tárolók, rongálásról van információnk. A széna és lucerna 

kaszálások idején az éjszakai szolgálatokban rendszeresen ellenőrizzük a be nem szállított 

terményt. Sajnos jellemző, hogy sokan késő őszig várnak a bálák hazaszállításával. 

Amennyiben a Mezei Őrszolgálathoz bejelentés érkezik, a veszélyeztetett területeket 

fokozottabban őrizzük, a jelzett mezei lopásokat felülvizsgáljuk. Természetesen mindig az 

aktuális érésben lévő, betakarításra, illetve szállításra váró terményekre figyelünk jobban.  

Szedegetők, gyanús személyek és járművek igazoltatása, illetve ellenőrzése 35 alkalommal 

történt, ebből 32 esetben szólítottunk fel illetékteleneket terület elhagyására. 3 alkalommal 

gyanús járművek szállítmányát átvizsgáltuk. A rendőrséggel végrehajtott közös akciók során a 

rendőrség munkatársai igazoltatták a külterületen tevékenykedőket.   

 

Dűlőutak helyreállításával kapcsolatosan tett intézkedések 

 

4 alkalommal szólítottunk fel gazdákat, hogy a dűlőutat állítsák helyre, ennek maradéktalanul 

eleget is tettek. Jellemzően a nagyobb gazdálkodó szervezetek az utakat helyreállítják. Dűlőút 

kimérésnél két alkalommal vettünk részt. Részt veszünk a dűlőutak állapotának 

feltérképezésében, és javaslatot teszünk a helyreállítási munkálatokban 
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Vadgazdálkodással kapcsolatos intézkedések 

 

Az áprilisban kezdődő kukoricavetést követően, nagymennyiségű vadriasztó szer (kb. 2000 db 

vadriasztó karó) kihelyezésével próbáltuk a vadkár enyhítését elérni. 

A seregélyállományok által okozott kártétel június hónap első felétől jelentkezett. Az 1997. évi 

CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 

lehetővé teszi a vaktölténnyel történő riasztást a mezőőröknek. Elsősorban a cseresznye és 

meggy ültetvényeken hajtottunk végre riasztást (Adrián tanya, 22 alkalom), de a tanyákra bejáró 

gerlék riasztását is elvégeztük.  Várhatóan a kukorica és napraforgó táblák riasztása fog 

folytatódni. Minden esetben felvettük a kapcsolatot a területen lévő hivatásos vadászokkal, akik 

segítették munkánkat. 

 

Szemétlerakás-, és környezetkárosítás megelőzésére tett intézkedések 

 

Fontos feladat Polgár külterületi határában a köztisztaság megőrzése, ennek érdekében 

fokozottabban figyelünk azokra a helyekre, ahol a szemét és törmelék lerakása megtörténhet. 

A tavaszi lomtalanítási napokon a városból kivezető utak mentén erősített szolgálattal 

járőröztünk.  

Törmeléklerakást 3 esetben sikerült megakadályoznunk. Viszonylag kevés az egy helyen 

nagymennyiségű törmelék illegális elhelyezése. Jellemző a több kisebb lokális pontokon 

elhelyezett kommunális, építési-bontási hulladék (Autópálya felüljárók, Lakatos erdő, kisebb 

forgalmú műutak mentén stb.) elhelyezése.  

Birtokháborítási ügyekben 4 alkalommal működtünk közre, és próbáltuk az ellenérdekelt 

feleket a megegyezésre biztatni. 1 esetben a rendőrség értesítésére került sor.  

Engedély nélküli legeltetés miatt a tájékoztató készítéséig senkit sem kellett figyelmeztetni. 

Elkóborolt állatokat 3 esetben találtunk, a tulajdonos kiderítését követően az állatok 

hazakerültek.  

A parlagfűvel szennyezett területeket folyamatosan ellenőrizzük. 

 

Egyéb események 

 

2016.02.29-én lakossági segélykérésre Tiszakeszi illetékességi területen (Tisztató), eltűnt 

személy keresésében vettünk részt teljes létszámú szolgálatunkkal, gépjárművünkkel 4 napon 

keresztül. 

2016.03.03 napján déli órákban találtuk meg a tóba fulladva, a helyszínt biztosítottuk a 

rendőrök kiérkezéséig, és azokat segítve részt vettünk az ilyenkor szokásos eljárásokban. Majd 

másnap is a nyomozók kérésére vízmintát hoztunk be a területről.  

 

Összegzés 

 

Polgár Város Mezei Őrszolgálata a Képviselő-testület 97/2015. (IX.24.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően működik. A beszámolóból jól látszik, hogy a feladatok 

sokrétűek és összetettek. Kitűzött célunk, hogy a település szomszédságában lévő 3 

vadásztársasággal és a településen lévő egyes civil szervezetekkel együttműködési 

megállapodást kössünk. Az őrszolgálat rendelkezik a működéshez szükséges megfelelő tárgyi, 

személyi feltételekkel, ugyanakkor szükséges megvizsgálni hogyan lehetne a különböző 

technikai (éjjellátó, GPS) segédeszközök beszerzését megvalósítani, hogy munkánkat 

eredményesebben végezhessük el.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Polgár, 2016. július 14. 

 

 

 

          Tóth József 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a mezei őrszolgálat 

működéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 


