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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 4 Ö \S \ Xö{L 
Alpolgármestere í. , ,, 

Tárgy: Javaslat csatlakozásra a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot 
Fenntartó Társuláshoz 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2007 őszén Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármesterének 
kezdeményezésére, a XVII. kerületi polgármester részvételével háromoldalú tárgyalásokat 
folytattunk a három kerület határán fekvő mezőgazdasági területek felügyeletére kialakítandó, 
társulásban ellátandó mezőőri szolgálatról. 
Képviselő-testületünk azonban a 1666/2008. (XI. 20.) számú határozatával azt a döntést 
hozta, hogy nem kíván csatlakozni a Társuláshoz. A társulás nélkülünk jött létre a XVI. és 
XVII. kerület között. 
Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a Mezei Őrszolgálat tevékenysége ezen 
kerületek esetében hasznosnak bizonyult. /Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat tevékenységének eredményeiről készült jelentés./ 
A főváros külső részein a mezőőrök alapvető feladata elsősorban a környezetkárosítás, az 
illegális hulladék lerakások megakadályozása, tekintettel arra, hogy a termőföldek és az 
azokon lévő termények őrzése a mezőgazdasági termelés csekély volta miatt elenyésző 
mértékű. 
A mezei őrszolgálat feladatai közé tartozik még a külső területek rendben tartása, a 
lakókörnyezet megóvása is, mely csak egy olyan fegyveres szervezet által biztosítható 
eredményesen, mely hatósági jogkörrel rendelkezik. E feladatokra a mezőőrök alkalmazása 
tűnik a legmegfelelőbbnek. Ez indokok alapján ismételten felvetődött a társuláshoz való 
csatlakozás igénye. 

Csatlakozásunk esetén a mezőőrök szolgálati helyéről a X. kerületi Rendőrkapitánysággal 
célszerű lenne egyeztetni, valamint a közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekben 
együttműködési megállapodást kötni. 

Az 1997. évi CLIX. törvény alapján a települési önkormányzat a közigazgatási területhez 
tartozó termőföldek őrzésére mezei őrszolgálatot hozhat létre; több települési önkormányzat 
közös mezei őrszolgálatot hozhat létre. A mezei őrszolgálat létszámát a működési területek 



nagyságához mérten úgy kell megállapítani, hogy annak napi, rendszeres ellenőrzése 
biztosítható legyen. 
Az illegális hulladék lerakások főként éjszaka történnek a területeken, emiatt indokolttá válik, 
hogy a területbejárás ne csak munkaidőben, hanem éjszaka, illetve hétvégén is biztosított 
legyen. 
A X. kerületben a külterületi és külterületi jellegű területek nagysága hozzávetőleg 304,4 
hektár /4. számú melléklet/. 

A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeinek 50%-át a központi 
költségvetés biztosítja hozzájárulásként (1997. évi CLIX. tv. 19.§ (2)). 
Az állami adóhatóságtól történő költségvetési támogatás igénybevételéhez a Fővárosi és Pest 
Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, amit az 
Őrszolgálat bonyolít. 
Megalakulási támogatás: a megalakítás költségeinek 50%-a, de legfeljebb 300 000.- Ft/fő. 
Működési támogatás: a fenntartás és működés költségeinek (személyi és dologi) 50%-a, de 
legfeljebb 50 000.- Ft/fő negyedéves elszámolással. 
A benyújtott támogatási igényhez - a támogatás mértékéig - az adott időszakra vonatkozó 
számlamásolatok szükségesek. 

Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeinek 
másik felét az őrzött területen lévő termőföldek használói által fizetett mezőőri járulék, 
valamint az önkormányzat éves költségvetésében erre a célra biztosított összeg fedezi. 

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézményvezetője 2011. évre kiszámította a Kőbányát 
terhelő költségeket. Az ezt tartalmazó táblázat az előterjesztés 2. számú mellékletében 
található. 

A földhasználók által fizetett mezőőri járulék mértékét és megfizetésének szabályait a mezei 
őrszolgálat létrehozásáról szóló helyi önkormányzati rendeletben kell meghatározni 
A mezőőri járulék mértéke a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatánál 
minden megkezdett hektáronként gyep, legelő, rét, szántó művelési ág esetén 1300,- Ft/év, de 
minimum 1300,- Ft. Szőlő, gyümölcsös művelési ágban pedig minden megkezdett hektár 
2000,-Ft/év, de minimum 2000,- Ft. 
A mezőőri járulék kivetése és beszedése többletfeladatként jelentkezne a Polgármesteri 
Hivatalban. 

A mezei őrszolgálati társuláshoz történő csatlakozás még számos további kérdés tisztázását 
igényli, melyek a Társulási Megállapodásban kerülnek rögzítésre /mellékelve a XVI. és XVII. 
kerületek között létrejött Társulási Megállapodás - 3. sz. melléklet/. 
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz való csatlakozás érdekében az érintett 
kerületekkel folytasson tárgyalásokat, és továbbítsa részükre szándéknyilatkozatunkat. 



Határozati javaslatok: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy csatlakozni kíván a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz. 
Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Budapest Főváros XVI. és XVII. kerület 
önkormányzatának vezetőit a Képviselő- testület társulásban való részvételének szándékáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Radványi Gábor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpái Anita osztályvezető 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a mezei 
őrszolgálatnak a XVI. és XVII. kerületekkel társulási formában történő felállításához 
7.000.000,-Ft összeget tervez be a 2011. évi költségvetésébe. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Radványi Gábor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága 
vezetőjével a mezei őrszolgálat működtetésével kapcsolatos együttműködésről, és az 
együttműködési megállapodás tervezetét terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Radványi Gábor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpái Anita osztályvezető 

Budapest, 2010. január 5. 

Törvényességi szempontból látta: 

Hegedűs Kárqdy 
mb. jegyző 
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1.5. 

Az Őrszolgálat tevékenységének 
eredményei 

1. Intézkedések 

Az őrszolgálat 2010 éves tevékenysége eredményesnek mondható, közel kettőszáz 
intézkedésen vagyunk túl. Fő feladataink ellátása során sok segítséget kapunk a 
lakosság, a rendőrség és a közterület felügyelet részéről is. Heti rendszerességgel 
tartunk közös járőrözést a rendőrség munkatársaival, ami azért hasznos, mert a 
külterület ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy időben és pontosan kiszálljanak, ha 
a segítségükre van szükség. Számos ilyen esetünk volt az év során és 
elmondhatjuk, hogy az együttműködés nagyon jól működik. 

2. A Mezei Őrszolgálat és a körnvzettudatos életvitel 

Fontosnak tartjuk a környezettudatos gondolkodás terjesztését és alkalmazását, 
amivel főleg a fiatal korosztályt célozzuk meg. Az idén első alkalommal részt vettünk 
a XVI. kerületi Önkormányzat által szervezett környezetvédelmi vetélkedőn. Ennek 
során a kijelölt helyszíneken a tanulók a természetvédelemmel,- állat,-
növényvilággal kapcsolatban kaptak tesztkérdéseket, amit eredményesen meg is 
oldottak. Immár hagyománnyá vált az őrszolgálat által megszervezett, tavaszi és őszi 
úgynevezett „szemétszüret" akció, amelynek keretén belül a legtöbb frekventált 
helyet megtisztítjuk a hulladéktól. Természetesen ebben jelentős segítséget kapunk 
a XVI. és XVII. Kerület Önkormányzatától. A helyi újságokban felhívjuk a lakosság 
figyelmét az akcióra, amiben egyre többen részt vesznek. Nem első alkalommal 
rendezünk általános iskolák alsó és felső tagozatos osztályai számára nyílt 
környezetismereti órát. Legjobb helyszín erre a célra a Merzse-mocsár, ami 
természetvédelmi terület. A nap során a kollégák segítségével bemutatjuk a hely 
növény és állatvilágát, és játékos vetélkedőket tartunk, amiben képről kell felismerni 
a korábban bemutatott élővilágot. Természetesen itt sem maradhat el a 
környezettudatos nevelés, amiben a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívjuk fel 
a figyelmet. 

3. Együttműködés 

Az őrszolgálat szívesen nyújt szakmai segítséget más újonnan alakult mezei 
őrszolgálatok számára, átadva ezzel a közel másfél éves tapasztalatainkat. Jelenleg 
két település, Mende és Törökbálint őrszolgálatától kaptunk meghívást egy-egy 
szakmai tájékoztatásra. Az őrszolgálat javaslatot tesz a Fenntartó Társulásnak a 
peremkerületek bevonására. Ez azért lenne hasznos, mert a két kerület anyagi 
kiadásai csökkennének. A lakosok, földbirtokosok kiskert tulajdonosok együttműködnek 
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a szolgálattal és örülnek a folyamatos jelenlétünknek. Sok esetben lakossági 
bejelentés alapján tudtunk tetten érni elkövetőket. 

4. Egyéb önkéntes segítségnyújtás 

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat aktívan részt vesz a katasztrófa sújtotta települések 
segítségnyújtásában. Az idén két ilyen helyszínen volt szükség a munkánkra, az 
edelényi árvíznél és a kolontári vörös iszap katasztrófánál. Mindkét helyszínen nagy 
örömmel fogadtak és megbíztak egy-egy csoport vezetésével és szakmai 
irányításával is. Célunk továbbra is a civil lakosság kellő tájékoztatása munkánkról 
ezért folyamatosan hallatunk magunkról a két kerület helyi lapjaiban. 

5. Eredményeink 

A működési területünkön, ami meghaladja a 4200 ha-t a következő négy 
szabálysértési típusok fordulnak elő: 

5.1. Illegális hulladéklerakás 

Összesen 82 esetben kellett intézkedni illegális hulladéklerakás miatt. A jelentéseket 
az illetékes önkormányzat szabálysértési csoportjának, illetve a rendőrségnek adtuk 
át. 

5.2. Engedély nélküli fakitermelés 

33 esetben történt intézkedés, melynek közel fele meghaladta a szabálysértési 
határt. Ezek az esetek főleg a mezővédő erdősávokban és az MO-ás körgyűrű mellett 
volt tapasztalható. 

5.3. Terménylopás 

Főként a hobby-telkeken és kukoricásokban volt tapasztalható. Ezek a területek a 
Forrási telkeken és az MO-ás körgyűrű mellett helyezkednek el. Összesen 22 
esetben történt intézkedés. 

5.4. Orvvadászat és egyéb környezetkárosító esetek 

Orwadászat nyomait a Lőrinci erdőben és a Merzse-mocsárnál találtunk, 
legnagyobb erőfeszítésünk ellenére az elkövetőket nem tudtuk tetten érni. 
Környezetkárosító esetek közül a legjellemzőbb a kábelégetés, mely kapcsán 9 
intézkedés történt. 
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2011 évre számított költségek fő / év 

X. Kerület kalkuláció egy fő / év Mezei Őrszolgálat 
Személyi kiadások 

Bér 1 662 183 
Járulék 413 805 
Összesen: 1700 000 2 075 988 

Dologi kiadások 
Munkaruha 500 000 300 000 
Továbbképzés 23 750 
Tanfolyam 75 000 
Étkezési utalvány 72 000 
Telefon használat 42 000 
Üzemorvos 5 000 
Vonza 18 750 
Digit.fényképező 33 000 
Távcső 13 000 
Immun oltás 7 200 
Egyéb (irodaszer, rezsi,) 66 000 
Összesen: 500 000 655 700 

Mindösszesen / fő / év 2 200 000 2 731 688 
Gépjármű kiadások 

Gépkocsi beszerzés 2 000 000 0 
Hajtó és kenőanyag 1 200 000 100 000 
Karbantartás 180 000 300 000 
Biztosítás 200 000 40 000 
Összesen: 3 580 000 440 000 

Személyi + dologi kiadások, fő / év 
személyi: 2 075 988 
dologi 655 700 
gépjármű 440 000 
Összesen: 3 171 688 

50000 Ft / fő 
150000 Ft / fő 
20000 Ft / fő 

(bérlet, szemétszüret) 2 mezőőr esetén a X. Ker. Önkormányzat 
költsége 2 x 3 171 688 Ft = 6 343 376 Ft. 

Budapest, 2010.12.16 

Intézményvezető 
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Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

I. Általános rendelkezések 

1. Az I. 2. pontban felsorolt települési önkormányzatok megállapodnak abban, hogy 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés 
alapján önkormányzati társulást hoznak létre a közös mezei őrszolgálat ellátása érdekében 
az alábbiak szerint: 

a. A társulás elnevezése: Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) 

b. A Társulás székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 

2. A Társulás tagjai: 
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 
(székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
(székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165.) 

3. A Társulás működési területe: a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok 
közigazgatási területe. 

4. A Társulás tevékenységét az Alkotmányban és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben biztosított társulási jog gyakorlati érvényesítése során a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és 
más jogszabályok alapján végzi. 

5. A Társulás tagjai a Társulás tényleges működésének megkezdésétől számított, 
határozatlan időre, de legalább 3 évre szóló együttműködést vállalnak. 

II. A Társulás feladat- és hatáskörei 

A Társulás általános feladata: a társult települések közigazgatási területén a mezei őrszolgálat 
közös ellátása, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (a továbbiakban: Őrszolgálat) útján 
(székhelye: 1164 Budapest, Batthyány u. 2.) 

1. A Társulás feladatai: 
a. megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról; 
b. forrásokat gyűjthet a működéséhez; 
c. ellátja mindazon feladatokat, amelyeket törvény vagy egyéb jogszabály 

hatáskörébe utal. 



2. A Társulás feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az 
érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, továbbá gazdasági szervezetekkel. 

III. A Társulás alapdokumentumai 

L A társulási megállapodás elfogadásáról, illetve annak módosításáról a társulásban részt 
vevő települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel döntenek. 

2. A Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatáról, illetve annak módosításáról 
minősített többséggel dönt. Egyet nem értés esetén a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot, vagy módosítását a Társulás a 30 napon belül megismételt ülésen minősített 
többséggel fogadja el. 

IV. A Társulás szervezete és működése 

1. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács). A * 
Tanács gyakorolja azokat a feladat- és hatásköröket, amelyekre a Társulás tagjai külön 
megállapodást kötnek. 

2. A Tanács tagjainak száma: 2 fő 

3. A Tanács tagj ai 1 -1 szavazattal rendelkeznek. 

4. A Társulási Tanácsot a társulás polgármesterei alkotják. 

5. A Tanács munkájában annak tagjai személyesen vesznek részt. 

6. A Tanács munkaszervezete Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala, mely biztosítja a feladatainak végrehajtásához és döntéseinek 
előkészítéséhez kapcsolódó, különösen az alábbi feladatok ellátását: 

a. előkészíti a Tanács üléseit, döntéseit; 
b. gondoskodik a Társulás költségvetésének, költségvetési beszámolóinak és 

zárszámadásának előkészítéséről és a Tanács elé terjesztéséről, a költségvetés 
végrehajtásáról; 

c. pályázatokat figyel, és a megvalósítást koordinálja. 

7. A Tanács hatáskörébe tartozik: 
a. A Szervezeti és Működési Szabályzat - jelen társulási megállapodásban 

meghatározott keretek közötti - elfogadása és módosítása; 
b. A költségvetés elfogadásáról, a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, 

átcsoportosításáról (kivéve a Tanács működési előirányzatai) szóló döntés 
meghozatala. 



VI. A Tanács működése 

1. A Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 
megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a Tanács alakuló ülése kimondta a 
megalakulását. 

2. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülést össze kell hívni: 
a. szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; 
b. a társulási tanács által meghatározott időpontban; 
c. a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára; 
d. az államigazgatási hivatal kezdeményezésére. 

3. A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a Tanácsban végzett 
tevékenységükről. 

4. A Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 

5. A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok több mint a felével 
rendelkező képviselő jelen van. Szavazni személyesen vagy a Tanács tagja által írásban 
meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. A javaslat elfogadásához a jelenlévő 
képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. 

6. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről 
készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A 
jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben megjelölt hivatalnak. 

VII. A Társulás szervei 

Az elnök 
1. A Tanács tagjai sorából elnököt választ. 

2. Az elnök a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon irányítja a 
Társulás tevékenységét. 
E hatásköre keretében feladatát képezi: 

a. a Tanács üléseinek összehívása és vezetése, (az elnök indokolt esetben a téma 
fontosságára tekintettel rendkívüli ülést hívhat össze); 

b. a Társulás hivatalos képviselete; 
c. a Társulási megállapodás és egyéb szabályzatok, valamint a Tanács által hozott 

határozatok végrehajtásának irányítása; 
d. mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a társulási megállapodás, a 

Szervezeti és Működési Szabályzat, illetőleg a Tanács ülése az elnök hatáskörébe 
utal. 



VIII. A Társulás képviselete 

A Társulás képviseletére a Tanács elnöke jogosult. E jogkörét esetenként írásban átruházhatja. 
A képviselet részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

IX. A Társulás működési költségei 

1. A Társulás éves költségvetés alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályok szerint gazdálkodik. 

2. A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet jelentik: 
a. Pénzügyi hozzájárulás: 

aa) A társulási tag települési önkormányzatok pénzügyi (költségvetési) 
hozzájárulása területarányosan történik (XVII. kerület % XVI. kerület 
% arányban); 

ab) Évenként a költségek ismeretében a Tanács állapítja meg tagonként a 
következő évi pénzügyi hozzájárulás mértékét legkésőbb november 30-ig; 

ac) A pénzügyi hozzájárulás átutalását az alapítás évében a Társulás létrejöttét 
követően 30 napon belül kell teljesíteni, a továbbiakban minden év március 
3 l-ig kell befizetni; 

ad) A társulási tag által fizetendő pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén 
azonnali beszedési megbízás - inkasszó - alkalmazható. 

b. Jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai; 
c. Pályázatok útján nyert bevételek; 
d. Alapítványi támogatások; 
e. Egyéb bevételek. 

3. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait Budapest Főváros XVL kerület 
Önkormányzatának Gazdasági Működtető - Ellátó Szervezete végzi, a Társulás 
pénzeszközeit elkülönített számlán vezeti. A Társulás részben önállóan gazdálkodó, az 
előirányzatok feletti teljes gazdálkodási jogkört gyakorolja. Gazdasági-pénzügyi 
feladatokat Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Gazdasági Működtető -
Ellátó Szervezete, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

4. A Társulás tagjai egyetemlegesen felelnek a Társulás tartozásaiért. 

X. A Társulás ellenőrzésének rendje 

1. A Társulás tagjai a féléves és éves beszámolók útján célszerűségi és gazdaságossági 
szempontból ellenőrzik a Társulás működését. 

2. A Társulás ellenőrzésének tapasztalatairól szóló előterjesztést a Tanács köteles 
megvitatni, és arról határozatot hozni. 



XI. Az Őrszolgálat fenntartása 

1. A Társulás a társulási tagok pénzügyi hozzájárulásaiból fedezi az Őrszolgálat működési 
költségeit. 

2. Az Őrszolgálat gazdasági szervezetének feladatait Budapest Főváros XVI. kerület 
Önkormányzat Gazdasági Működtető - Ellátó Szervezete látja el. 

3. Az Őrszolgálat a feladatának ellátása során a jelen megállapodás mellékletében felsorolt, a 
társulási tagok tulajdonát képező ingatlan és ingó vagyontárgyakat használja. 

4. Az Őrszolgálat tagja csak mezőőri vizsgával rendelkező személy lehet. Az Őrszolgálat 
vezetőjét pályázati eljárás során - első esetben az Őrszolgálatot alapító Budapest Főváros 
XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete, azt követően - a Tanács nevezi ki. 
A mezőőrök személyét - pályázati eljárás keretében - az Őrszolgálat vezetője nevezi ki. 

XII. Csatlakozás, kiválás és felmondás 

1. A Társuláshoz szabadon lehet csatlakozni a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 

2. A Társuláshoz való csatlakozási szándékot a Tanács elnökéhez eljuttatott 
szándéknyilatkozattal lehet bejelenteni. 

3. A csatlakozáshoz a Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

4. A Társulásból szabadon ki lehet válni az alábbi feltételek szerint: 
a. a kiválni a tárgyév utolsó napjával lehet; 
b. a kiválásról szóló határozatot a képviselő-testület legalább 6 hónappal korábban 

köteles meghozni és a Társulás elnökéhez eljuttatni; 
c. a Társulás tagja a megállapodást abban az esetben mondhatja fel, ha a társulással 

szemben tartozása, vagy egyéb kötelezettsége nincs. 

5. Kiválás esetén a Társulás tagja az általa a Társulásba bevitt vagyontárgy, vagy annak az 
amortizációval csökkentett forgalmi értékére jogosult. 

6. A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 
év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt a képviselő-testületet, amely a 
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

7. A Társulás megszűnik: 
a. ha a Társulás valamennyi tagja elhatározza a megszűnést; 
b. ha a Társulás tagjainak száma 1 -re csökken; 



XIII. A Társulás működtetéséből fakadó vitás kérdések rendezése 

1. A társuló felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket harminc napon belül 
rendezik. 

2. Az 1. pontban foglaltak eredménytelensége esetén a társuló felek bírósághoz fordulnak. 

XIV. Záró rendelkezések 

1. A Társulási Megállapodás 2009. június 5-én lép hatályba. 

2. A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról 
szóló, 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény, más vonatkozó jogszabályok, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3. A Társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén 
körbefutó felirattal Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás, Budapest. 

4. A Társulási megállapodás mellékletét képezi a Társulásba való belépést kimondó 
képviselő-testületek határozata és a Társulási Megállapodást jóváhagyó határozata. 

5. A Társulási Megállapodás mellékletét képezi a Társulás bélyegzőjének lenyomata. 
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