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2016. rilNtt}s 2s-ÁN h,IEGTARTÁSRA KtrRÜLo ÜrÉsÉnE

lJeszámoló aN\ezőől"ok 2015. évben végzett munká'!:íróI

A Képviselő_testii1et 24/20l2.(ÍL 28.) oh. sz. határozatával e1Í'ogac1ta ir mezőőti szo1gá1atának
rnŰrköc]éséi-rek kiterjesztését a kli1területi irrgatlanokra. Az aciclig 2 Íővei tnŰrktlclő rendszer
igényelte azt, hogy a szolgálat létszániar bővítósre kertiljön. F'zért a 4 lős teijes szo1gá1ati
1étszám 2012. 01. 01.{ől lo1ytatja műkijciését a terLi1eten. A rnŰlkodéshez sztiksóges alapveto
eszközöket' lolrnatultákat. a tanÍblyanrok elvégzését a lenntartó önkormányzat biztosíqa
szán-iukra, meli'hez a Magi'ar lil1o'''., mint rnindig 50 %-cs támogatást bizJosít, lncly nem
haladhatja meg a bruttó 90.000'-Ft/fólhó összeget. A szo1gálat tagrái a 29ll998' (IV.3') F111.
r'endeIet alapján végzik a tevéker'rységuket.

A kezcleti időszakokban aZ év majd n'rinden szakában renc1szeresek voltak a külterti]eten.
i11etve zártkertben elkovetett tulajdon e1leni cse1ekmények. Akkortájt a mezej 1op1rsok a
műszaki cíkkelitől, a nagy rnennyiségŰl prirrrőr zö1clségeke n át a toimáig. illetve a té1i
idősza]rbalr még a nagy terüietír erdőr'ész is érintett r,o]t mínc]czzel. A,z,azóta eltelt idŐszakban
több olyan doiog tijrtént. arni iirkább több, tnint ]<evesebb sikerrel megpróbá1t gátat szabni
ennek a folyamatnak. A Rendőrség, IIatáről'ség, Po1gárőlség és ióvasjárőr Szo1gá1at
munkatársai egvüttműkŐdése és a Mezőőri Szo1gá1attal va]ó ]iÖZóS, ,endszeres |eladate1látás
erősítette a 1akossági kapcso1atok javLr1ását és a jeizőlenclszer i1r.en irányii hatékorr1,ságát is.
F'zért a napi tapaszta1atok azt nrutatják' hogy a tr-r1ajdonelleni cselekmen1ek alábbhagytak,
eg1'esek teljesen rneg is szúntek és eg1'57g1ííbb problémákra kell rea{ráini az e teriileterr
ténykedőknek.
A 2015. ér'vonatkozásában le lsoro1ás szintjén az a1ábbi tapaszta1atokró1 aclhatok szárnot:

I{avi egyeztetós utátr. he ti e gy alka1omrna1 1iözös szolgáiatot r,égz|irrk a
I{atárrendészettel 4 óra ic1őtartamban.

r\ korábbi évekhez képest kirívó eseménv nem történt. (kirr1iol, káposzta 1opások
inegsziin tck)

Véltesi részen dii1ő r-rtak karbanlartása |,étai részen (Bocskai kert) tárcsázássa]
prÓbáltLink a c1iíiő utak 1re]-vreáliításáb:rrr előre lépni.
Néhzrny szilirrd br-rlkolatÚr' k|i1ter_|i1e1i Úrtszakasz (;{{1lil7;is.1, pac1kázársa is nlegtör1ónt :lz
önkorr'tl án r.zat közh asi-n ÚL lo g1a] koz.tatottai kil,ite] ezés óbe n.



i]linclLrlt a cLíilő r'rla]c icrl'iletéIle]r r'cndbetéLe]e gcoc1óziai .je1e 1< clhe l"vezésévc1' Ícllc]rnórő

1iltal

(i clb Nll'Z tt'al<tor-l<icsi ]rírrai tr'aktor'rrLl a gréclclezós. ii1ctlle sz.árzttz'óytrl a l]övén;lzg1
tr sztítása (jssze] ncglrezclőciili)
A közmur'rl<ásol< ;r ltitűzésrlek tlreg1'e1e1őetr gonc1ositocilrali a betotlosz1opo1l
cihe lyczósélől. a vógleges áIlapot rrrcgőr'zóse ól'cjekóberl'

A cliilő r-rtzrl<lral összel'Iggósben tapasztaljr-rl<" 1rogy néhiitry gazc1a rrliililcn eső r'r1án

I<észtetést órez arra, hogv a csapacló1< lrrerrllyisóget a Í(jld teriileténé1 is el]enőlizze
(tlal<torrai, tcrep.jiirórlal rrreglehetőserr n_rély nyornvályÚLt hagYva lnaga rttán' atli egósz
szezotrbittt nregnrarircl. A szenré[yes íi1szó1ításo]c eredtrrér]1,1gIgn3k, célszerŰt lenne
útLigyi bírság lehetőségét tneglerctrrleni. z\ Létavértesi IJíLcl<ben ezeliet jelezz'Ltk.
lrakite rnie 1ésné1 terpirsztaljltJi, hogy a gazclák tőj<ézésLe és ga11yszeclésre biallk(l
engeclé11,t ac]nal<' Ebben szlikségcs lendszert bevezetni. Csak a }Jalápi l]rdószet acl

1lapra ilotrtosatr és órára nregltatározott errgedélyt' Van olyall Í'ogatos, al<ínek rrrás
n-resbízci esetén több lrétLe llzrtl eiőre papír'ja.

Dűlő r_ital<orr ellrclyezett törrneIék nem lett elegyengctrze rró1rány alkalomtnal. Az
elhelyező ki1étét a l<öt'zetberr éiő]< r-retn irr:r-iltáii el'
Illegá1is hLrlIadék ellrelyezését 3-4 all<alonllna1 tapasztaltlrk, az önl<ornányzat, 2-3
e setben f-elcler:ítette a szemeteiőt. lre1lrívásra az elszáIlítás nregtörtént.
A sző1ős kertberr több alkalonrmal vett|irrk részt éjszal<ai meg1igyelésen' nélrány,szcll t't

rendőrséggel egytitt annalc okzi'n, mert ér,ek óta tobb ptljtatíÍz tortént.
A gyÚrjtogatÓ kilétét a lenc1őr'ség munkatárserí kiclerítették. Gyógykezelés és a
btlntetőeljár'ris 1bi5,n1n215'''n \1an. A Csa1ádsegítő Szolgálatta] a kapcsolattartás
fb1y3111n1c,', megpróbá1jul< az eJheLyezését a család segítségével rrrás telepLilésen
rncgolclan i

20l5. 11. 17.'én a M[ivelőclési I{áz erneleti termóben a l<olábban hag1,ományter.etntő
szándékkal eikezdett Lal<ossági I(özbiztonsági FÓrr:m keriilt nreglendezésre . A
szo1gá1at tagjaink kívül a l{er'rclőrség, ar Határrenclészeti I(irendeltség vezetése, at

I)o1gárőlség képvise1ője és BerettyóÚrjÍalr'r város r:elrdőrl<apitánya vett részt és moncÍtilk
el tapasztalataikat, i11etve nélrárry do1ogra figyelen fe11rívi1st is tettelc a jelenlévő
érclekLődők szánára.
A jálőrözósek ail<alrnával ]ievesebb olyan szernéllye l kel]ett intézkeclni, a]<i

engedélLyel végzett torrrratal1ózást. Engedély nélktil senki nem vo1t a tertileten.
A szo1gá1at rószére a lejárt kihordásí idejii mr'Lnltarulrá]< pót1ás rnegtörtént.
Eszközbeszerzésné1 szr-ikség 1enne 1őÍb gYver, il 1 etrze tilr,cső megrrásárl ására.
Néhán;' héttel eze1őtt részt rletttink egy kanerás drón benutatón, me11rngk i}

beszelzése (1 ltirr re e l tr'rci menni) segíthetné az ér' mjnden l'észében a mr-u-r]<ai1n1cat és
esetenként a tűzoltókét is.
A lovas járől'ökkel és a polgárőlö]rliel is tar1jLrl< a renclszet'es liapcsolatot.
Szeretr-rénk jelezni. hogy a lovasol<on kívtil a járrőrözés a határrendészettei is
belratár'olt. Nincs olyan gépj1irnrti, atninek a tel'ep.járó képessége nregi-ele1ő letrLle.

An'rennyibe n páI5,a7a1lesz I<iírya. jó vo1na igényl"le venlri.
A hc11'i sa;'tó hasábjirin tór'ténő t'etldszet'es tá.jékoztatás és kaposo1attaltiis rne11ett
sziil<stiges, hogv a lakossiigi je1zések tovább erősöc'ijeriek, nrelt csali ezzel lelret az



11yen ir1;l'óllb, átrr tllóg1s so]< embel-tre]i
a dÚi](j Lrlirli r'orrgúIiisa.

kellerlret]ensóget okozó c1olgot Í-elcleríter-ri, rllir.rr

l] c''' ó Úc l
igóuye lhetó notrrratír, táln.

_j0'%, cic nrax. lii/hó
ii11rulrj |timopatás

-_11q1őij_u-iuul!l.bcvétcl iisszcsctt:

tr(izrclás

szenrélyi .ir-rttatás

21)]5. tc'|jcsítós '
90.000.-Fr

2015. tcli csÍÍós

__c!crl.{t _
20ló. terv

1{).3U7.-I?r

ezer Ft

4.149
rrl Lrlrkalclói tárurIcii r.234. -Fr 1.262.-Ltt

____!plqgllrqQry!
liiaclirs iisszcscn: 12.-Ft

Osszessógóben nrcgi1llapíLl'rzrtci, l-'ogy a lvfezoőtöl< a'z elvárasoltrrlrl< rrreglclelően végzil<
nrr-rrrl<ájLlkal. ,z\ polg1rt'rllesterrel 1reti, i1letve lravi iclőszalionkérlt tör'tént nlegícszé1es icJőlr]<ént
a rellcIószeti szer've]< részvéte lóve t cgyr'itt' A n-rcző(iri naplcik vezetése rctlc1szeleserr történil<'

201(l. Ícr v-
4.669.-Ft

l. l, . i,' \".1rrr"1\l ,'\it.\",
'l-isztelettel köszönörji a szo1gzila1 1agjai nevéberrl
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f 'i szlelt l(épvi selől< l

NzÍegliöszönve a Víezőőr'i szolgálat 20r5. évi tiirnogatását és l nle91ett jelzésel<ct, rrrint arr.ólbizonyára ér'tes|ilfek, egyik mltnkatzLrsunl< Papp S.rnctor az e1lnÍrlt éu Áinal.'l napjiírr sÚrlyos
betegséggel ]<tiszkoclöLt.E'zt a k|izclelmet2Ol6. 

_o_s. 

tz-en elveszlette.
lraijó szívvel búosúrztr'rn]< tőle nrindannyian, lriiínyolvir a közr.errliiköclését és a renclszeres
tit1él<oz'ttttitsát a Létavér'tesi Flír'el<en kelesztÍlL. F.zzel a nagy veszteséggel teljesítetttik a 2015.
é'',et' osztoz'va a csalaicl szo'Lrrorít lrelyzetében
I(ér'crn adő zzu nI< rrelt.i t-no st egypelces nénra 1ő h a; tással.
I'ótavér'te s Vairos Ör1l<orrrriinyzata a hiányzá lótszairnr-tn]< pcitlásrir.ól a későbbickben

Nag''v l)ezső
nez(\őr

2.381.-rt

l-!!!:Ft_
9.688.- t.r

6.067.*Fr

gonclosJroclilt.


