Kiegészítés
a III/7. számú előterjesztéshez
(Beszámoló a 2015. évi mezőőri tevékenység tapasztalatairól)
Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2016. március 29.
napján tartott ülésén kérte, a III/7. sorszámú „Beszámoló a 2015. évi mezőőri tevékenység
tapasztalatairól” szóló előterjesztés kiegészítését az alábbiak szerint:
Békés Város Önkormányzata Békés város területén az 5/2007. (II.23.) rendeletével létrehozta
a mezei őrszolgálatot. A mezei őrszolgálat területi hatálya a zártkertben található ingatlanok
őrzésére terjed ki. A mezőőrök feladata a termőföldön lévő, illetve az ahhoz tartozó
termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok vagyonvédelme, a vagyon
elleni bűncselekmények megelőzése. A mezei őrszolgálatot 2015. évben 3 fő mezőőr látta el.
A zártkerti ingatlanok (Nagykert, Jégvermi-kert, Rosszerdő, Szécheny-kert, Krisztina-kert,
valamint Malomasszonykert, Csatárkert, Sebők kert, Borosgyáni kert) kettő fő mezőőr között
vannak területileg megosztva, a harmadik fő a havi beosztása alapján mindkét területre
egyenlő részben kijár. Minden nap, minden kertben megtörténik a bejárás. Az őrszolgálat
szakmai felügyeletét, és szakmai továbbképzését a Békés Megyei Kormányhivatal, mint
mezőgazdasági igazgatási szerv látja el. A mezei őrszolgálat irányítását a Békési
Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya látta el 2015. évben. A szolgálat szakmai felügyeletét
a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás alapján, a Békés Megyei
Rendőr főkapitányság látja el.
A mezőőrök szolgálati naplója alapján az alábbi intézkedések történtek 2015. évben:







igazoltatás: 18 fő, ebből (tudomásunk szerint) 1 alkalommal történt rendőri intézkedés,
mely feljelentéssel végződött;
szóbeli felszólítás terménylopás (dió, széna, egyéb) elkerülése végett, valamint a
kerttulajdonosok által tett bejelentések ellenőrzései 45 db;
ebek befogása: kábítás: 4 alkalom, csapdakihelyezés: 7 db;
ebek altató lövedékkel való kilövése: 4 alkalom (11 db eb);
rendőri közös szolgálatok: 20 alkalommal;
jelentős számban történt a rendőrség útbaigazítása a hely, illetve a személyek
meghatározása végett.

A mezőőrök tevékenységével kapcsolatosan a legfontosabb a kertekben történő folyamatos
jelenlét, mely biztosítja az alacsony elkövetési számot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kipostázott anyagot a jelen kiegészítéssel
tárgyalja meg.
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