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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 létesítéséről és működéséről
önkormányzati rendelet készült, amelyben többek között rögzítésre került a mezőőri járulék
mértéke is.
A mezei őrszolgálat fölött az egyéb munkáltatói jogkört a Képviselő-testület útján a
polgármester gyakorolja. A mezőőrség évente beszámol a Képviselő-testületnek. 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.
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
A beszámoló 2017. január 1- 2017. december 31-ig terjedő időszakot mutatja be.
Mezőőr, a hét minden napján teljesít szolgálatot, napi átlagban 65-70 km-t tesznek meg
szolgálati gépjárművükkel, ezen felül az időjárási körülményektől függően, gyalogosan
teljesítenek szolgálatot.
Napi szinten kapcsolatban vannak a vadásztársaságok hivatásos vadászaival. A szoros
kapcsolattartás számos előnnyel jár mind két fél részére. Vadbetegségek megelőzése,
koordinálása, főleg zoonózis fajoknál (Afrikai Sertéspestis -ASP, rókák immunizálása esetén
ebzárlat betartatása). Feladatuk továbbá a tanyán élők segítése (róka kártétele az aprólékban),
vadkármegelőzések, melyek a földtulajdonosok- és használók érdekeit is szolgálják.
Egész évben, igyekeznek segíteni a helyi embereknek, gazdálkodóknak és ezzel a lehetőséggel
egyre többen élnek. Több alkalommal segítenek a tanyákon élőknek, (bevásárlás, tanyáról,
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illetve tanyára történő mozgásban, természetesen zord időjárási körülmények között) és egyre
több alkalommal keresik fel őket gazdálkodók a mindennapos gazdálkodás megkönnyebbítése
érdekében (jószágok hajtásakor, nagyméretű mg-i gépek mozgatásakor, esetlegesen kint
hagyott munkagépek esetében). Továbbá folyamatos járőrszolgálatot látnak el a város
peremterületein is.
A helyi rendőrséggel az együttműködési megállapodás keretében 38 alkalommal közös
járőrszolgálatot hajtottak végre. A külterületeken történt
szabálysértéseknél,
bűncselekményeknél a rendőrség munkatársaival 1 alkalommal kellett közösen intézkedniük.
Rendszeresen szolgálatokat szerveznek a helyi polgárőrséggel, összesen 66 alkalommal,
közterület-felügyelettel 15 alkalommal, természetvédelmi őrrel 38 alkalommal.
Polgár Város Önkormányzata szervezésében, részt vesznek a Közbiztonsági Egyeztető
Fórumon, ahol a város közbiztonsági helyzetéről tájékozódnak és adnak tájékoztatást.
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 12 helyszínen végzett engedéllyel rendelkező
favágást és cserje irtást ellenőriztek, amelyek zömében a közmunkaprogramok keretén belül
zajlottak.
Az előző évhez képest jelentősen lecsökkent a falopással érintett területek nagysága, A
frekventált helyeket erőteljesebben ellenőrizték ezáltal 7 alkalommal történt tetten érés, egy
alkalommal kellett rendőri intézkedés.
Mezei lopások, és mezőgazdasági károkozások megelőzésére tett intézkedések:
A mezőgazdasági károk megelőzése érdekében folyamatosan ellenőrizték az illetéktelen,
idegen személyeket. Jelentősnek mondható kártétel nem történt. Egy esetben történt károkozás
a területen, ahol szarvasmarhák okoztak kárt helyi gazdálkodónak. Ebben az esetben a lehető
legtöbbet megtették a mezőőrök a kialakult konfliktushelyzet megoldására.
Szedegetők, gyanús személyek és járművek igazoltatása, illetve ellenőrzése
14 alkalommal történt, ebből 12 esetben szólították fel illetékteleneket terület elhagyására.
Dűlőutak helyreállításával kapcsolatosan tett intézkedések
Az enyhe időjárási viszonyok miatt a külterületi utak állapota jelentősen leromlott, egyrészt a
helyi gazdálkodók által, másrészt a területen két nem helyi vállalkozó végzett távvezeték
felújítást és szállítmányozást. Ennek eredménye, hogy az időjárási viszonyoktól függetlenül
jelentős kártétel keletkezett az önkormányzati utakban! Ezek a munkák két főbb utat érintettek
a területen, mindkét vállalkozó felvette a kapcsolatot az Önkormányzattal, mezőőri felszólítás
még nem történt ezen esetekben, az utak helyreállítása, használata mai napig zajlik. Célszerű
lesz bizonyos utak sorompózása a területen!
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Illegális hulladéklerakás-, és környezetkárosítás megelőzésére tett intézkedések:
Az egyik legnehezebb feladata a mezőőrségnek. Jellemzően a műúthoz, illetve a város
perifériáján lévő területeken történik a törmelék és kommunális hulladék lerakása. Összesen 6
alkalommal derítettek fel illegális hulladéklerakót, ebből 2 esetben sikerült az elkövetőket
felderíteni.
Birtokháborítási ügyekben 2 alkalommal működtek közre, és próbálták az ellenérdekelt
feleket a megegyezésre biztatni.
Engedély nélküli legeltetés miatt 1 alkalommal kellett figyelmeztetni. Elkóborolt állatokat 9
esetben találtak, a tulajdonos kiderítését követően az állatok hazakerültek.
A parlagfűvel szennyezett területeket folyamatosan ellenőrizték. A gazdálkodók figyelmét
felhívtuk a parlagfűmentesítési feladatok elvégzésére.
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. Nagyon fontos a szervezet életében a „közös hang” megtalálása a
természetben járó, és ott gazdálkodó személyekkel. Hisz legtöbb esetben a célok közösek, mert
aki a természetben jár attól elvárható (a mezőőrség az, aki el is várja!), hogy környezetünk ne
romoljon, hanem fejlődjön és megmaradjon utódainknak. Legyen az gazdálkodó, horgász,
vadász vagy csak természetjáró. Ezzel a céllal járják a mezőőrök nap mint nap a polgári
külterületet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Polgár, 2018. május 11.
Tóth József
polgármester
Határozati javaslat
…./2018. (V. 31.) 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:
Határidő:

Tóth József polgármester
értelemszerűen
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