
Előterjesztő:    Menyhárt Károly polgármester  
Véleményezi:    Gazdasági Bizottság  
Készítette:    Nagy Dezső mezőőr  
Döntéshozatal:  Nyílt szavazás egyszerű többség  
 

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
2020. JÚNIUS 26-ÁN MEGTARTÁSRA KERÜLŐ ÜLÉSÉRE  

 

      Beszámoló a Mezőőrök 2019. évben végzett munkájáról 

 

A Képviselő-testület 24/2012.(II. 28.) Öh. sz. határozatával fogadta el a mezőőri 
szolgálatának működésének kiterjesztését a külterületi ingatlanokra. Ezzel párhuzamosan az 
addig 2 fő zártkerti szolgálatot ellátó egységet 4 fős létszámra bővítette fel. A  legutóbb 2018. 
augusztusától lépett új kolléga a rendszerbe.  

A működéshez szükséges alapvető eszközöket, a tanfolyamok elvégzését a fenntartó 
önkormányzat szükség szerint biztosítja számukra. A képzések és a pszichológiai vizsgálatok 
rendszeres teljesítésén kívül a formaruhákat a munkaruha szabályzat szerint – a típusokra 
előírt kihordási idővel – évente vásárolhatják meg. A Magyar Állam - mint mindig - 50 %-os 
támogatást biztosít a feladatellátásra. Ez az összeg nem haladhatja meg a bruttó 90.000.-
Ft/fő/hó mértéket. A szolgálat tagjai a 29/1998. (IV.3.) Fm. számú rendelet alapján végzik a 
tevékenységüket. 

A kezdeti időszakokban az év majd minden szakában rendszeresek voltak a külterületen, 
illetve zártkertben elkövetett tulajdon elleni cselekmények. Akkortájt a mezei lopások a 
műszaki cikkektől, a nagy mennyiségű primőr zöldségeken át a tormáig, illetve a téli 
időszakban még a nagy területű erdőrész is érintett volt mindezzel. Az azóta eltelt időszakban 
egyre több sikerrel megpróbált a szolgálat gátat szabni ennek a folyamatnak. A Mezőőri 
Szolgálat munkatársai rendszeresen együttműködve és közös szolgálatot ellátva a Rendőrség, 
Határőrség, Polgárőrség és Lovasjárőr Szolgálat alkalmazottaival erősítette a lakossági 
kapcsolatok javulását és a jelzőrendszer ilyen irányú hatékonyságát is. A 2018. június 
elsejétől megalakított új szolgáltatás a Közterület-felügyelet tovább erősítette ezt a 
folyamatot. Bár egy év után a pozíció jelenleg betöltetlen de júliustól várható az új kollegával 
a rend ismét helyreállhat. A kollegák által az első időszakban mind a kül-, mind a belterületen 
tartott közös járőrözésekkel megismerték a feladatellátás helyszíneit. Főként azokat a 
neuralgikus pontokat, ahol az illegális hulladéklerakás rendszeressége a vadkamerák 
elhelyezését indokolta. Ezek segítségével a kül- és belterületeken is több elkövető került 
felderítésre, és mindegyiküket eljárás alá vonták. A pénzbírságok a közterület-felügyelet által 
és a külterületi helyszínen a rendőrség által egyfajta visszatartó hatást produkált. A 
hulladékkal kapcsolatos intézkedések sorát segítette és az illegális elhelyezést gátolta az új 
típusú - két helyszínes - lomtalanítás megszervezése. A munka-, illetve nyitva tartási időben 
történő lerakás biztosítása és a helyszínek bekamerázása azt eredményezte, hogy az AKSD 
ennek keretében többszörösét szállította el egy hét alatt, mint eddig bármikor. Ezt a rendszert 
fogjuk követni most már folyamatosan. Segíti ezt a feladatellátást ily módon a Kassai utcai 



parkoló aszfaltozása is. A szolgálatok a helyszínek éjszakai figyelésébe is be lettek vonva. 
Mindezekkel együtt a mutathatják a napi tapasztalatok azt, hogy a tulajdon elleni 
cselekmények alábbhagytak, egyesek teljesen meg is szűntek és egyszerűbb problémákra kell 
reagálni az e területen ténykedőknek.  

 

A 2019. év vonatkozásában felsorolás szintjén az alábbi tapasztalatokról adhatok számot: 

- Primőr zöldséglopásokat az idén nem tapasztaltunk.   

- Folytatódott a vértesi részen a szilárd burkolatú dűlő utak karbantartása kátyúzással, a 
Létai részen tárcsázással illetve gréderezéssel próbáltunk a dűlő utak helyreállításában 
előre lépni. A vértesi részen a Rákóczi utca végén vállalkozó idén is vállalt ebből 
részt. A munkálatokat az érintettek elfogadták, ezért intenzívebb módon kell ezt a 
feladatat végezni.  

- A saját tulajdonú – kimért – dűlőutak nem használt részeinek további hasznosítására 
szükséges intézkedni, mert a karbantartások jelentős energiát emészthetnek fel. Ennek 
a változatát mielőbb szükséges meghatározni. Mindaddig a korábbi  dűlőút 
kiméréseknek megfelelően – az elhelyezett betonoszlopok irányai alapján – az 
útrészek karbantartását, helyreállítását folyamatosan szükséges végezni. 

- Parlagfű irtásra rendszeresen felhívjuk a figyelmét minden tulajdonosnak. 

- A dűlő utakkal összefüggésben tapasztaljuk, hogy néhány gazda minden eső után 
késztetést érez arra, hogy a csapadék mennyiséget a föld területénél is ellenőrizze 
(traktorral, terepjáróval meglehetősen mély nyomvályút hagyva maga után, ami 
egész szezonban megmarad. A személyes felszólítások eredménytelenek, az útügyi 
bírság lehetőségét kell megteremteni az újra induló közterület-felügyelet által. Ezt a 
Létavértesi Hírekben folyamatosan jelezni kell. 

- Fakitermelésnél tapasztaltuk, hogy pár tulajdonos és fakitermelő tőkézésre és 
gallyszedésre még mindig adott biankó engedélyt. Csak a Halápi Erdészet ad napra 
pontosan és órára meghatározott hozzájárulást. Ez csak ilyen formában  
elfogadható, egyéb eset feljelentést von maga után. 

- Illegális hulladék elhelyezését folyamatosan  tapasztaltuk. Főbb gócpontok: Bánki 
úton a Gebár-hegyi bejáratnál, szennyvíztelepnél, régi futballpálya területén, a 
Rákóczi utca végén és az új napelem parknál, a vértesi régi temető felső része. A 
szolgálat öt darab kamerával rendelkezik, melyek kihelyezése  sokat segített és idén 
több hulladék lerakó személyének kiléte megállapításra került. Azonban mindezek 
mellett még mindig sok elszállítási költsége volt az önkormányzatnak 2019. évben is.  

- A járőrözések alkalmával néhány esetben tapasztaltunk tormatallózást engedéllyel és 
engedély nélkül is. Az utóbbinak feljelentés lett a jutalma, míg előbbinél a gazdákat 
kértük mellőzzék az engedélyek kiadását.  

- Havi egyeztetés után, heti egy alkalommal a lovasokon kívül a járőrözés a 
határrendészettel, illetve a rendőrökkel az általuk meghatározott időpontban és 
járművel kicsit rendszertelenebbül működött. Tulajdonítható ez a rendészeti szervek 
létszám csökkénének. Március 15-től a veszély helyzet miatt elmaradtak az ilyen 



szolgálatok. Még mindig cél, hogy  pályázat esetén egy terepjárót be kell szerezni a 
Szolgálatnak.  

- Segítettük 2019. évi városnap biztosítását és a Szüreti Sokadalom idejére kihelyezett 
eszközeink őrzését. Ellenőriztük a külterületen járókat a kék túrák rendezvényei 
alkalmával is. A 2020. évi rendezvények egy része a pandémiás fertőzés okán 
kihirdetett veszélyhelyzet miatt elmaradtak. A kormányzati intézkedések 
függvényében a közreműködésünk a második félévben várható. Ezzel párhuzamosan 
új feladatként a távoktatás miatt a délelőtti közterületi ellenőrzéseken az iskolás 
korúak  felszólítását, a szülők értesítését végeztük. Szintén új közreműködési helyszin 
a városi piac, ahol csütörtökönként az egészségügyi jogszabályok betartására (maszk 
használat, távolság tartás) illetve az egykapus beengedésben segítettünk.  

- A közterületi helyszíneken védőmaszkok kiosztásában működtünk közre, ezek 
külterületi helyszínekre történő kiszállítását is megoldottuk. A város 
önkormányzatának döntése értelmében a lakott ingatlanok segély csomagjainak 
kiszállításában is részt vettünk.  

- A Városi Önkormányzat által az AKSD-vel kötött szerződés alapján kialakított 
zöldhulladék lerakó üzembe helyezését követően engedély nélküli gally, lomb, egyéb 
elhelyezést elvétve tapasztaltunk. 

- Időnként a település kivezető és központi részein elhelyezett kamerák is segítenek a 
munkánkban, melyről a Rendőrség munkatársai tudnak adatot letölteni. Ezek 
korszerűsítését és karbantartását az önkormányzat végzi. 2019-ben is kerültek a 
közterületekre modernebb eszközök.  

- A zártkertek biztonságának teljesebbé tétele érdekében a Szőlősgazdák Egyesületének 
vezetésével, tagjaival, és más gazdákkal is rendszeres kapcsolatban állunk. Jelzéseikre 
intézkedünk. 

- Rendszeresen ellenőrizzük az önkormányzat mezőgazdasági területeit, gomba vagy 
más kártevők esetén jelzéssel élünk.  

- A folyamatos figyelmeztetések ellenére még mindig azonban egyre kevésbé fordul elő, 
hogy őrizetlenül hagyott szivattyúkkal találkozunk. A Létavértesi Hírekben 
folyamatosan szükséges a figyelemfelhívást e tekintetben is megtenni.    

- A vasúti átjáró melletti ipari területre egyre inkább és egyre többen visznek egyeztetés 
nélkül törmeléket, időnként veszélyes hulladékkal együtt(pala,zsindely,csempe .stb). 
Néhányan műagyag hulladékkal is telerakják. A kihelyezett kamerával utóbb minden 
hétvégén volt felderített elkövető.  

     
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT   

mezőőri szolgálat 
   

BEVÉTEL 2019. évi teljesítés  2020. évi terv 

teljesítés 
2020.05.31-

én 
teljesítés 
%-a 

igényelhető 

normatív tám.  50 

%, de max. Fő/hó 
90.000,- Ft 90.000,-Ft 90.000,- Ft 

  



állami támogatás 3 960 000 3 960 000 2 160 000 54,5 
mezőőri járulék 6 656 256 7 000 000 6 467 609 92,3 
telefon szla térítés 1 545 - -  
bevétel összesen: 10 617 801 10 960 000 8 627 609 78,7 
     

KIADÁS 2019. teljesítés 2020. évi terv 

teljesítés 
2020. 05.31-

én 
teljesítés 
%-a 

személyi juttatás 9 204 181 10 486 000 4 200 404 40 
munkaadói járulék 1 775 177 1 829 000 726 180 39,7 
dologi kiadások 2 401 655 1 284 000 670 640 28,8 
beruházások 401 680  26 810                  - 
kiadás összesen: 13 782 693 13 599 000 5 624 034 41,3 
     
Különbözet: -3 614 892 -2 639 000 3 003 575  
 
Összességében megállapítható, hogy a Mezőőrök az elvárásoknak megfelelően végzik 
munkájukat. A polgármesterrel heti, illetve havi időszakonként történt megbeszélés időnként 
a rendészeti szervek részvételével együtt. Ekkor történik a rendszeresen vezetett mezőőri 
naplók ellenőrzése és záradékolása is.  
 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet a beszámolóm megtárgyalására és elfogadására.  
 

…/2020.(VI.26.) Öh. számú határozat 
A Képviselő-testület 
 
A Mezőőrök 2019. évben végzett munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Menyhárt Károly polgármester 
Határidő: azonnal    
   
   Tisztelettel köszönöm a szolgálat tagjai nevében!
      

 
 
 

Nagy Dezső   Menyhárt Károly      
mezőőr    polgármester 


