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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2017. április 20-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Beszámoló a mezei őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Német Máté műszaki irodavezető 

  Gulyás Szabolcs mezőőr 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám: 4284-1/2017 

Melléklet:  2 db 

 

 

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 beszámoló 2016. január 1- 2016. december 31-ig terjedő 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, földutak, 

vonalas létesítmények. 

 

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. 
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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, mely ez idő alatt egy része elhasználódott. 

 

Mezőőri szolgálattal érintett terület: 8645 ha 

1 fő mezőőrre jutó területnagyság: 2100-2300 ha 

 

Területek felosztása:  

- Morotvaköz, Selypes köz - Oláh László;  

- Kasziba - Gulyás Szabolcs,  

- Nagy gyep - Kereki Károly,  

- Basai rész, Pelyhes - Burján János  

 

Mezőőr, a hét minden napján teljesít szolgálatot, napi átlagban 60-65 km-t tesznek meg 

szolgálati gépjárművükkel, ezen felül az időjárási körülményektől függően, gyalogosan 

teljesítenek szolgálatot. 

 

A helyi rendőrséggel az együttműködési megállapodás keretében 41 alkalommal közös 

járőrszolgálatot hajtottak végre. A külterületeken történt szabálysértéseknél, 

bűncselekményeknél a rendőrség munkatársai rendszeresen együttműködnek a mezőőrséggel, 

ilyen pl. terepbejárás, illetve helyszíni szemle tartása. A bűncselekmények felderítésénél fő 

feladatuk a külterületen megjelenő gyanús személyekről, illetve járművekről a hatóság 

tájékoztatása. Nyomozást és egyéb a rendőrhatóság feladatkörébe tartozó tevékenységet nem 

végeznek (természetesen, ha valamilyen fontosnak vélt információ birtokába jutnak, azt 

haladéktalanul továbbítják a megfelelő szervnek.) Összességében elmondható, hogy jó 

kapcsolatot alakítottak ki és tartanak fent a rendőrség munkatársaival.  

 

Hasonlóan jó viszonyt tartanak fenn a helyi vadászatra jogosultakkal, melyek többen újonnan 

alakultak. A hatékonyabb szolgálatteljesítés érdekében megítélésük szerint, szükséges 

egyfajta együttműködési megállapodást kötni a településsel szomszédos vadásztársaságokkal, 

ilyen pl.: a vadkár elhárítás. Napi szinten kapcsolatban vannak a szomszédos 

vadásztársaságok hivatásos vadászaival. Róka, kóbor kutya és orvvadászat gyanúja esetén 

jelzéssel élünk feléjük, és a vadriasztók kihelyezésében, vadkár elhárító vadászatokban is 

segédkezet nyújtanak egymásnak.  

  

Ezen felül rendszeresen szolgálatokat szerveznek a helyi polgárőrséggel összesen 71 

alkalommal, közterület-felügyelettel 18 alkalommal, természetvédelmi őrrel 33 alkalommal. 

Ezen szervezetekkel az elmúlt időszakban, illetve a közeljövőben szükségesnek vélik a 

szorosabb együttműködést. 

 

Polgár Város Önkormányzata szervezésében, folyamatosan részt vesznek a Közbiztonsági 

Egyeztető Fórumon, ahol a város közbiztonsági helyzetéről tájékozódnak.  

 

A szolgálati területen gazdálkodókkal és a tanyán élőkkel igyekeznek minél jobb kapcsolatot 

fenntartani, hiszen munkájuk sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlen a segítségük. A tél 

folyamán heti rendszerességgel felkeresték a szolgálati körzetben tanyán lakókat és több 

alkalommal is segítették őket a városba történő bejutásba. 
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Folyamatosan részt vesznek a közmunka programok ellenőrzésében, illetve javaslataikkal 

folyamatosan segítik az egyes programok sikeresebb végrehajtását. Ilyen pl. árkok 

kitakarítása, átereszek kihelyezése, földutak karbantartása. 

 

A külterületi körzetben végzett intézkedések eredményei: 
 

Az illegális fakivágások megelőzése érdekében ellenőrizték a tudomásukra jutott 

fakitermeléseket, cserjeirtásokat. Összesen 28 helyszínen végzett engedéllyel rendelkező 

favágást és cserje irtást ellenőriztek, amelyek zömében a közmunkaprogramok keretén belül 

zajlottak.  

 

Több területrészen észleltek falopást, a fa tolvajokkal szemben jogkörüket a rendőrség 

iránymutatása szerint alkalmazták. Fokozottan ellenőrizték a „Selypes” csatorna partvonalát, 

kopasztöltést, „Bokor-háti” „Morotva-közi” akácsorokat, „Lakatos-erdőt”. Összesen 29 

alkalommal akadályoztak meg bűncselekmény elkövetését. 

 

Mezei lopások, és mezőgazdasági károkozások megelőzésére tett intézkedések 

 

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

idegen személyeket, gyanús járműveket rendszeresen megfigyelték, ellenőrizték. A 

beszámoló időszakában jelentős kártétel tudomásukra nem jutott, kisebb taposási károk 

keletkeztek melyet a gazdákkal és a gyűjtögetőkkel együtt megoldottak. A széna és lucerna 

kaszálások idején az éjszakai szolgálatokban rendszeresen ellenőrizték a be nem szállított 

terményt. Amennyiben a Mezei Őrszolgálathoz bejelentés érkezett, a veszélyeztetett 

területeket fokozottabban ellenőrizték, a jelzett mezei lopásokat felülvizsgálták.  

 

Szedegetők, gyanús személyek és járművek igazoltatása, illetve ellenőrzése 

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

alkalommal gyanús járművek szállítmányát vizsgálták át. A rendőrséggel végrehajtott közös 

akcióik során a rendőrség munkatársai igazoltatták a külterületen tevékenykedőket.   

 

Dűlőutak helyreállításával kapcsolatosan tett intézkedések 

 

6 alkalommal szólítottak fel gazdákat, hogy a dűlőutat állítsák helyre, ennek maradéktalanul 

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

valamint ebben a közmunka program is példaértékű segítséget nyújt. Dűlőút kimérésnél két 

alkalommal vettek részt.  

 

Vadgazdálkodással kapcsolatos intézkedések 

 

A tárgyév áprilisától 12 helyszínen, több mint 2 000 db vadriasztó karó kihelyezését végezték, 

elsősorban a kukoricavetések széleiben. A seregélyállományok által okozott kártétel június 

hónap első felétől jelentkezett, ahol a cseresznye és meggy ültetvényeken hajtottak végre 

riasztást (Adrián tanya, 22 alkalom), de a tanyákra bejáró gerlék riasztását is elvégezték. Ezen 

feladat elvégzésére a következő évben szükséges készülniük.  
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Illegális hulladéklerakás-, és környezetkárosítás megelőzésére tett intézkedések 
 

Fontos feladat Polgár külterületi határában a köztisztaság megőrzése, ennek érdekében 

fokozottabban figyelnek azokra a helyekre, ahol a kommunális hulladék és törmelék lerakása 

már megtörténhet. Törmeléklerakást 4 esetben sikerült megakadályozniuk. Tapasztalatuk 

szerint, 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. Ezen 

illegális hulladéklerakókat, a közmunkaprogrammal összekapcsolva folyamatosan 

felszámolják. 
 

Birtokháborítási ügyekben 5 alkalommal működtek közre, és próbálták az ellenérdekelt 

feleket a megegyezésre biztatni.  
 

Engedély nélküli legeltetés miatt 4 alkalommal kellett figyelmeztetni. Elkóborolt állatokat 6 

esetben találtak, a tulajdonos kiderítését követően az állatok hazakerültek.  
 

A parlagfűvel szennyezett területeket folyamatosan ellenőrizték a gazdálkodót 

figyelmeztettük. 
 

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.  
 

2016.09.22-én Polgár belterületéről egy helyi gazdálkodó mezőgazdasági vontatóját 

eltulajdonították, a keresésben 8 napon keresztül részt vettünk. 09.29-én Folyás közigazgatási 

külterületén megtalálásra került, a polgári rendőrség, mezőőrség segítségével. A vontató 

visszakerült tulajdonosához. 
 

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 céljuk, hogy a település szomszédságában részben 

újraalakult 3 vadásztársasággal és a településen lévő egyes civil szervezetekkel 

együttműködési megállapodást kössenek és azt fenntartsák. Az őrszolgálat rendelkezik a 

működéshez szükséges megfelelő tárgyi, személyi feltételekkel, azonban az éjszaki 

szolgálatteljesítés hatékonyabb elvégzéséhez az erre a célra alkalmas Pulsar Quantum XQ 35  

hőkamera beszerzését javasolják.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 
 

Polgár, 2017. április 11. 

 

 

 

          Tóth József 

          polgármester 
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Határozati javaslat 

…./2017. (IV. 20.) 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 beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 


