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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. július 30-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Beszámoló a mezei őrszolgálat 2019. évi tevékenységéről  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Gulyás Szabolcs mezőőrség szakmai vezetője  

                       Csépányiné Bartók Margit irodavezető 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám: I/8574/2020. 

Melléklet:  1 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 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, szakmai vezetését a 2019-es évben Gulyás Szabolcs vezető mezőőr végezte.  

 

A beszámoló 2019. január 1- 2019. december 31-ig terjedő időszakot mutatja be. 

 

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, Szilhát, Tökös-tó, Selypes köze - Oláh László;  

- Kasziba, Horti, Kengyel köz, Örötvény, Bokorhát - Gulyás Szabolcs,  

- Nagy gyep, Ferenci-hát, Bágy-oldali dűlő - Kereki Károly,  

- Basai rész, Pelyhes, Alsórét-dűlő, Polgári halastavak – Puhl Tamás 

 

2019.02.08-án Burján János leszámolt, helyét 2019.03.01-től Puhl Tamás polgári lakos vette 

át. 

Burján János leszámolásakor hiánytalanul eleget tett a tartós használatban lévő eszközök 

átadásával, valamint megváltotta a kihordási időn belüli formaruhákat. 

 

Puhl Tamás határidőn belül eleget tett kötelezettségeinek, minden vizsgán helyt állt, szakmai 

felkészültségével. 

 

A mezőőrök, a hét minden napján teljesítenek szolgálatot, napi átlagban 45-65 km-t évi kb.: 

20.000 km-t tesznek meg szolgálati gépjárművel, ezen felül az időjárási körülményektől, 

illetve területtől függően, gyalogosan teljesítenek szolgálatot.  

Polgár külterületén folyamatos a mezőőri jelenlét, ami már megszokottnak mondható. A 

mezőőrök nem csak külterületen vesznek részt Polgár város életében, az élet több feladatot 

belterületre is kiszab, ilyen például a Katasztrófa védelemmel ellátott közös szolgálat 
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(szúnyogirtás) 07.08-án. Valamint 07.09-én sertések járvány védelmi összeírásában való 

fokozott részvétel, tájékoztatás és a későbbiekben külterületeken megjelent sertés hullák 

szakszerű kezelésében való részvétel.  

Ezáltal a feladatok igen sokrétűek, a mezőőrök részt vesznek vadkár megelőzésében, 

tanyákon élők segítésében, vad-gépjármű ütközésekkor, tűzeseteknél a tűzoltók gyors és 

pontos helyszínre jutásában, föld kiméréseknél, birtok viták ledokumentálásában. 

 

A helyi rendőrséggel az együttműködési megállapodás keretében, járőr hiány miatt csak 7 

alkalommal hajtottak végre közös járőrszolgálatot. De több alkalommal működtek együtt 

rögtönzött esetekben. Pl.: egy alkalommal eltűnt személy keresése, több alkalommal vad-

gépjármű ütközéskor, négy alkalommal illegális hulladék lerakók felkeresésében. 

Rendszeresen szolgálatokat szerveznek a helyi polgárőrséggel, összesen 33 alkalommal, 

közterület-felügyelettel 13 alkalommal, természetvédelmi őrszolgálattal, 15 alkalommal.  

 

Polgár Város Önkormányzata szervezésében, részt vesznek helyi rendezvényeken, valamint a 

Közbiztonsági Egyeztető Fórumon, ahol a város közbiztonsági helyzetéről tájékozódnak és 

adnak tájékoztatást. Folyamatosan részt vesznek a közmunka programok ellenőrzésében, 

illetve javaslataikkal, jelenlétükkel folyamatosan segítik az egyes programok sikeresebb 

végrehajtását. Ilyen pl. földutak karbantartása, utak menti belógó fák ápolása, hulladék 

begyűjtése, elszállítása. 

 

A külterületi körzetben végzett intézkedések eredményei: 

A tavasz folyamán jelentős problémát okozott a felelőtlen tűzgyújtás, 5 alkalommal kellet 

értesíteniük a tiszaújvárosi Tűzoltóságot. 

Az illegális fakivágások megelőzése érdekében folyamatosan ellenőrizték a fakitermeléseket, 

cserjeirtásokat, fás területeket. Területükön jelentős fakivágással járó csatornakotrás zajlott az 

úgynevezett Király-éren (Selypes-ér) ami folyamatos egyeztetést indokolt a mezőőrség, 

TIVIZIG, fakitermelő brigád, kotró brigád, illetve a gazdálkodók között.  

Valamint az E-ON végzett cserjeirtási munkálatokat illetve magasfeszültségű oszlop cserét. 

A területen, több helyen zajlott kőolaj vezeték csere is, ami szintén folyamatos 

kapcsolattartást igényelt a kivitelezők, a mezőőrség, illetve a gazdálkodók között. 

Vadgerle illetve vadlúdriasztást, végeztek több alkalommal a gazdálkodók kérésére. 

 

 

Szedegetők, gyanús személyek és járművek igazoltatása, illetve ellenőrzése: 

 

24 alkalommal történt, ebből 24 esetben szólították fel az illetékteleneket terület elhagyására.  

 

Dűlőutak helyreállításával kapcsolatosan tett intézkedések: 

 

Folyamatosan figyelemmel kísérték a dűlőutak állapotát. A nagyobb munkákkal járó 

feladatok elvégzése után írásban a műszaki irodával együtt, felszólították az illetékeseket a 

helyreállításra. A polgári gazdákkal folyamatosan tartják a kapcsolatot és szorgalmazzák a 

betakarítási munkákkal járó károkozás mihamarabbi helyreállítását. 
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Illegális hulladéklerakás-, és környezetkárosítással kapcsolatosan tett intézkedések: 

Év közben folyamatos a közmunka program segítségével történő, illegális hulladék lerakások 

felszámolása. Négy esetben lett felderítve kommunális hulladék lerakója, ezen esetekben a 

rendőrség munkatársai tették meg a kellő intézkedést. 

 

Birtokháborítási ügyekben 4 alkalommal működtek közre, és próbálták az ellenérdekelt 

feleket a megegyezésre bíztatni. 

 

Engedély nélküli legeltetés miatt 7 alkalommal kellett figyelmeztetni, felszólítani. Elkóborolt 

állatokat 3 esetben találtak, a tulajdonos kiderítését követően az állatok hazakerültek.  

 

A parlagfűvel szennyezett területeket folyamatosan ellenőrizték. A gazdálkodók figyelmét 

felhívták a parlagfű mentesítési 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 élő, gazdálkodó személyekkel. Hisz legtöbb esetben a célok közösek, 

mert aki a természetben jár attól elvárható, 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, 2020. július  10. 

 

 

          Tóth József 

          polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…./2020. (VII. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a mezei őrszolgálat 

működéséről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 


