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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2011. (L 
20.) határozatában kifejezte csatlakozási szándékát a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot 
Fenntartó Társuláshoz. 

A Budapest Főváros XVL kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala elkészítette 
egységes szerkezetben a Társulási megállapodást. 

A Társulás tagjai a XVI. és XVII. kerület önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint 
önkormányzatunk Képviselő-testülete. 

A társulás működési területe: a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok 
közigazgatási területe. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek 
tagjai a polgármesterek. 

A Társulás létrehozásához, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat feladatellátásához a Képviselő
testület 7 OOO OOO Ft hozzájárulást biztosított a 20 ll. évi költségvetésében, amely a szervezet 
fenntartásához szükséges pénzügyi fedezetnek az önkormányzatunkra eső részét, a teljes 
fenntartási költség 24 %-át teszi ki. 

Az egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást mellékelem. 

A Társulási megállapodás elfogadását követően kerül sor a megállapodás ünnepélyes 
aláírására. 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság a soron következő ülésén tárgyalja, az elnök a 
bizottság javaslatát a testületi ülésen ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék a Társulási megállapodást elfogadni. 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmenti 
Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás létrehozásáról szóló Társulási megállapodást 
elfogadja. 
Felkéri a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. április 8. 

Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 

2011. április 22. 
Kovács Róbert polgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 
dr. Szabó Krisztián jegyző 
Jogi Csoport 

Z:;~tf;l 
Radványi Gabor 



Rákosmenti Mezei Órszolgálatot Fenntartó Társulás 

I. Általános rendelkezések 

TÁRSULÁSIMEGÁLLAPODÁS 
Módosításokkal egységes szerkezetben 

l. 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 Örswlgálatot Fenntartó Társulás (továbbiakban: 
Társulás) 

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

2. A Társulás tagjai: 
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 

Budapest Főváros XVIL kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

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 útján (székhelye: 1164 Budapest, Batthyány u. 2.). 

l. A Társulás feladatai: 
a. megállapítja a Rákosmenti Mezei Örszolgátat költségvetését, gondosodik annak 

végrehajtásáról; 
b. forrásokat gyűjthet az Örszolgátat működéséhez; 
c. ellátja mindazon feladatokat, amelyeket törvény vagy egyéb jogszabály hatáskörébe utal. 
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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 Társulás a Szervezeti és Működési Szabályzatáról, illetve annak módosításáról minősített többséggel 
dönt. Egyet nem értés esetén a Szervezeti és Működési Szabályzato!, vagy módosítását a Társulás a 30 
napon belül megismételt ülésen minősített többséggel fogadja eL 

IV. A Társulás szervezete és .működése 

l. A Társulás legfObb döntéshozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács). A Tanács gyakorolja 
a 6. és a 7. pontban szereplő feladat- és hatásköröket 

2. A Tanács tagjainak száma: 3 fö 

3. A Tanács tagjai 1-1 szavazattal rendelkeznek. 

4. A Társulási Tanácsot a társulás polgármesterei alkotják. 

5. A Tanács munkájában annak tagjai személyesen vesznek részt. 

6. A Tanács feladatait a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, mint végrehajtó szervezet útján látja el, mely 
biztosítja a feladatainak végrehajtásához és döntéseinek előkészítéséhez kapcsolódó, leülönösen az alábbi 
feladatok ellátását: 

a) előkészíti a Tanács üléseit, döntéseit; 
b) gondoskodik az Őrszolgálat költségvetésének, költségvetési beszámolóinak és zárszámadásának 

elkészítéséről 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. 

V. A Tanács működése 

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

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

3. A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett 
tevékenységükrőL 

4. A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 

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

6. A társulási 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 törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek. 

VI. A Társulás szervei 

Az elnök 
l. A Tanács tagjai sorából elnököt választ. 

2. Az elnök a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon irányítja a Társulás 
tevékenységéL 
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 irányitása; 
d. mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a társulási megállapodás, a Szervezeti és 

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

VII. 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. 

VIII. A Társulás működési költségei 

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



4 

2. A Társulás által irányított Rákosmenti Mezei Őrszolgálat feladatellátásához szükséges pénzügyi 
fedezetet jelentik a: 
a. Pénzügyi hozzájárulás: 

aa) A társulási tag települési önkormányzatok pénzügyi (költségvetési) hozzájárulása az alábbi 
arányok szerint történik: 

• XVII. kerület 56 %, 
• XVL kerület 20 %, 
• X. kerület 24 %. 

A XVI kerületi önkormányzat a pénzügyi hozzájáruláson felül biztosít épületet a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat költségvetési szerv részére. 

ab) Évenként a költségek ismeretében a Tanács állapítja meg tagonként az évi pénzügyi 
hozzájárulás mértékét legkésőbb április 15 napjáig; 
ac) A pénzügyi hozzájárulás átutalását az alapítás évében a Társulás létrejöttét követően 30 napon 
belül kell teljesíteni, a továbbiakban minden évben 2 - egyenlő - részletben április 31. napjáig 
illetve október 30. napjáig 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 feladatát ellátó Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, mint költségvetési szerv gazdasági -
pénzügyi feladatait Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Gazdasági Működtető - Ellátó 
Szervezete végzi. Az Őrszolgálat pénzeszközeit elkülönített alszámtán kezeli. 

4. A Társulás tagjai egyetemlegesen felelnek a Társulás tartozásaiért 

IX. A Társulás ellenőrzésének rendje 

l. 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. 

X. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (Őrszolgálat) fenntartása 

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

2. Az Őrszolgálat gazdasági szervezetének feladatait Budapest Főváros XVL 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. 
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4. Az Őrszolgálat tagja csak mezőőri vizsgával rendelkező személy lehet. Az Őrszolgálat vezetőjét 
pályázati eljárás során a Tanács nevezi ki. A mezőőrök személyét - pályázati eljárás keretében - az 
Őrszolgálat vezetőjének javaslatára a Tanács nevezi ki. 

XI. Csatlakozás, kiválás és felmondás 

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

2. A Társuláshoz való csatlakozási szándékot a Tanács elnökéhez eljutatott 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. 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 megszünik: 
a ha a Társulás valamennyi tagja elhatározza a megszünést; 
b. ha a Társulás tagjainak száma l-re csökken; 
c. a bíróság jogerős döntése alapján. 

XII. A Társulás működtetéséből fakadó vitás kérdések rendezése 

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

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

XIII. Záró rendelkezések 

l. A Társulási Megállapodás, illetve annak módosítása a Társulás tagjainak (képviseletre jogosult 
személyek) aláírásávallép hatályba. 

2. A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló I 990. 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 Múködési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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3. A Társulás pecsétje: köralakú, közepén a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén körbefutó 
felirattal Rák:osmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás, Budapest. 

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

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

Budapest, 20 ll. április ... 

Kovács Péter 
polgármester 

Budapest Főváros XVI. kerület 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nevében 

Riz Levente 
polgármester 

Budapest Főváros XVII. kerület 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nevében 

Kovács Róbert 
polgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében 

Aucsin László 
jegyző 

Budapest Főváros XVI. kerület 
Önkormányzatának jegyző je 

Dr. Rózsa Ágnes 
jegyző 

Budapest Főváros XVII. kerület 
Önkormányzatának jegyző je 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat jegyző je 


