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Mezei õrszolgálat Kunhegyesen 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselõtestülete felszólítani, valamint a cselekmény folytatásában megaka-

Szabó András polgármester kezdeményezésére 2013 októ- dályozni,
berében döntött arról, hogy Kunhegyesen mezei õrszolgálatot - a jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért személyt – 
hoz létre a város közigazgatási területén található termõföldek pl. ha nem igazolja személyazonosságát – a rendõrség megér-
õrzésére és védelmére. A mezei õrszolgálat mûködtetésérõl kezéséig visszatartani,
saját költségvetésébõl, állami támogatás bevonásával gondos- - olyan dolog ideiglenes elvételére, amely, a szabály-
kodik. A mezei õrszolgálat egy fõvel mûködik, akinek mûkö- sértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
dési területe kiterjed településünk egészére. Munkáját a lakos- vántartási rendszerrõl szóló törvény, vagy a büntetõeljárásáról 
ság érdekében, a lakosság széles körét érintõen végzi, ezért is szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasz-
fontos egy kis áttekintést nyújtani arról, hogy mik feladatai, nálható, valamint amely támadásra vagy az önveszély oko-
jogai és kötelezettségei. zására alkalmas,

A mezõõr feladata elsõsorban a termõföldek õrzése, valamint - jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsítható sze-
a termõföldön lévõ, illetve ahhoz tartozó termények és ter- mélyt igazoltatni,
mékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezõ- - lefoglalható, bizonyítékként felhasználható dolog elvétele 
gazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. érdekében a jogellenes cselekmény, bizonyos szabálysértések, 

A mezõõr a mûködési területén bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy ruháza-
- azzal a jármûvel szemben, amelyrõl alaposan feltéte- tának átvizsgálására az érintett személy beleegyezésével, 

lezhetõ, hogy azon a mûködési területrõl származó jog- - lefoglalható, bizonyítékként felhasználható dolog elvétele 
ellenesen szerzett szállítmány van, érdekében a jogellenes cselekmény, bizonyos szabálysértések, 

- azzal a személlyel szemben, aki a nála vagy az általa hasz- bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy csomagját 
nált jármûvön lévõ szállítmány megszerzésének jogszerû- és az elkövetéshez használt jármûvet átvizsgálni,
ségét nem valószínûsíti - tetten ért személyt bûncselekmény vagy meghatározott 

jogosult és köteles az egyes rendészeti feladatokat ellátó szabálysértés esetén elõállítani a helyi rendõri szervhez,
személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az - meghatározott feltételek fennállása esetén kényszerítõ 
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló tör- eszközt alkalmazni.
vényben meghatározott intézkedések és kényszerítõ eszközök A mezõõr felszereléséhez tartozó kényszerítõ eszközök a 
alkalmazására. rendõrbot, a bilincs, a könnygázszóró palack és a sörétes 

A mezõõr a mûködési területén jogosult és köteles a jogta- lõfegyver. Alkalmazásuk kizárólag jogszabályban rögzített 
lanul legeltetett, illetõleg felügyelet nélkül talált állatot a tulaj- esetekben lehetséges.
donosnak átadni. A mezõõrt intézkedése során zöld munkaruhája, szolgálati 

A mezõõr köteles a feladatának ellátása során tudomására igazolványa és szolgálati jelvénye igazolja. A feladatellátása 
jutott bûncselekményrõl, valamint –ha a saját intézkedésének során szorosan együttmûködik –többek között- a helyi rendõri 
feltételei nem állnak fenn- a tudomására jutott szabálysértésrõl szervvel, a tûzoltósággal, és a katasztrófavédelemmel.
a rendõrséget vagy az ügyben hatáskörrel érintett más szervet Kunhegyes Város Önkormányzata által alkalmazott 
haladéktalanul értesíteni, illetve eljárását kezdeményezni. mezõõr Pál Mihály, elérhetõsége: 06-20-549-0440.

A mezõõr jogosult a feladataival összefüggésben
- jogellenes cselekmény, szabálysértés, bûncselekmény Dr. Pénzes Tímea

elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására Kunhegyes Város Jegyzõje

Az aratás tûzvédelmi szabályai
Hamarosan elérkezik a kalászos gabonafélék betakarításának A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-össze-

ideje. A tûzvédelmi szabályok betartása különösen fontos, hi- húzási és bálázási munkáiban csak a tûzvédelmi követel-
szen a kunhegyesi tûzoltóknak minden évben több mezõ- ményeknek megfelelõ, legalább egy, az érvényben lévõ 
gazdasági tüzet kell eloltaniuk. hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelõ tûzoltó 

készülékkel is ellátott erõ- és munkagép, valamint egyéb jármû 
vehet részt, amelynek tûzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást 
megelõzõen az üzemeltetõ elvégeztette. A jármû megfelelõ-
ségérõl gépszemle során kell meggyõzõdni. Ennek tervezett 
idõpontját 8 nappal elõbb írásban az illetékes katasztrófa-
védelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemlérõl jegy-
zõkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a jármûvön el 
kell helyezni és a szemlét követõ 8 napon belül a Karcagi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (5300 Karcag, Madarasi 
út 2.) meg kell küldeni.

Kötelezõ az akkumulátorok megfelelõ védõburkolása, illetve 
kipufogó és a szikratörõ éghetõ anyagoktól való megtisztítása 
legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se 
csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez 
nagyban segítheti egy esetleges tûz terjedését. Fontos, hogy a 
munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal 
feltölteni. A jármûveken nyílt láng használatával járó kar-
bantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérûn és Kombájn égett Kunhegyes határában
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