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Tárgy: a XV. kerületnek a Rákosmenti 
Mezei Örszolgálatot Fenntartó 
Társuláshoz történő csatlakozási 
kérelme 

2011. május 12-én Kőbányán járt Riz Levente Rákosmente és Kovács Péter a XVL kerület 

polgármestere. Dr. Pap Sándor alpolgármesterrel aláírták a szerződést, amelyben Kőbánya 

csatlakozott a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz. 

2008-ban a XVL és a XVII. kerület létrehozta a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó 
Társulást. Kovács Róbert polgármester akkor még alpolgármesterként javasolta, hogy 
kerületünk is csatlakozzék ehhez a kezdeményezéshez. Javaslatát az akkori képviselő-testület 
leszavazta. Ezen rossz döntés következtében Kőbányára szorult át az illegális szemétlerakás, 
kömyezetkárosítás, termény- és falopás valamint egyéb bűncselekmények. 

Az Új Kőbánya Program keretén belül Polgármester úr szeretné elérni, hogy rend legyen 
kerületünkben, betartassuk a törvényeket, és javuljon a közbiztonság még az elhagyatottabb 
területeken is. Ezért megválasztása után azonnal tárgyalásokat kezdeményezett Kovács Péter 
és Riz Levente polgármester urakkal, hogy Kőbánya is csatlakozhasson a Rákosmenti Mezei 
Örszolgálatot Pennatartó Társuláshoz. 

Az ünnepélyes aláírás után Riz Levente XVII. kerületi polgármester elmondta, az elmúlt 
hetekben további érdeklődők keresték meg: a XV. és a XVIII. kerület, továbbá Pécel is 
jelezte, hogy szeretnének csatlakozni a szervezethez, ami egy példaértékű régiós összefogást 
vetít előre. 

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen megtárgyalt előterjesztés a XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának csatlakozási szándékát ismertette. Az 
előterjesztés mellékletét képezte a Társulási megállapodásnak a döntést követő XVIII. kerület 
csatlakozását is már magába foglaló módosításokkal egységes szerkezete. 

XVIII. kerület javaslatával módosított társulási megállapodás tervezetben szereplő módosítás 
lényege, hogy a XVIII. kerület egy terepjáró térítésmentes használatát biztosítja a Mezei 

Őrszolgálat számára, és nem a beszerzéshez szükséges fedezetet. Változatlanul biztosítja 

azonban a további 4 fő felvételéhez és a dologi kiadásokhoz szükséges 10 millió Ft-ot 2011. 
évre vonatkozóan. 

Jelen esetben a XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat képviselő
testületének 423/2011.(V.26.) határozata alapján a XV. kerület önkormányzati vezetése 
egyhangúan kinyilvánította a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot fenntartó társuláshoz történő 
csatlakozási szándékát. A XVIII. kerület szándékához hasonló gépjármű vagy más szükséges 



kiadást érintő változtatás kezdeményezéséről ezidáig mncs tudomásunk a XV. kerület 
Önkormányzata csatlakozásának tekintetében. 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a Bizottság döntését az Elnök szóban 
ismerteti. 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Rákosmenti 
Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozási szándékát elfogadja és 
egyben támogatja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. június 3. 

Törvényességi szempontból látta: 

D~ 
jegyző 

azonnal 
a kerületfejlesztésért és a külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
jegyző 

Jogi Csoport 
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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

POLGÁRMESTER 

Ügyiratszám: 63830/2011 
Válaszában hivatkezzon az ügyiratszámunkra! 

Ügyintézés helye: Hatósági iroda 
Tárgy: Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 

Ügyintéző: 

Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Kovács Róbert polgármester úr 
részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Polgármester Ú r! 

2011 M:L 3\ 

Mellékelten továbbítern Önnek, Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat képviselő-testületének 423/20 ll. (V .26.) szám ú határozatát, melyben egyhangúan 
fejezi ki csatlakozási szándékát a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot fenntartó társuláshoz. 

Budapest, 2011. május 30. 

Tisztelettel: 

László Tamás 

1153 Bp., Bocskai u. 1-3. •1601 Bp. Pf. 46. • Tel.: 305-310011 Fax.: 307-7360 • polgarmester@bpxv.hu • www.bpxv.hu 
Hivatali ügyfélfogadási idő: • hétfő: 13:30-18:•)0 • szerda: 8:00-16:30 • péntek: 8:00-11:30 

Polgármester fogadónapja: minden hónap első csütörtök 13.30-17.00 
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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

KIVON AT 

készült a Képviselő-testület 2011. május 25-én 
14.00 órakor kezdődő ülésén 

hozott határozatokról 

Előterjesztés a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz való 
csatlakozásról (Ikt. sz.: 106-186/2011. sz. anyag) 

423/2011. (V. 26.) ök. számú h a t á r o z a t 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, kifejezi azon 
szándékát, hogy 20 ll. július l. napjától csatlakozni kíván a Rákosmenti Mezei Örszol gálatot 

Fenntartó Társuláshoz. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. június l. 
(Jogszabályi hivatkozás: 1997. évi CLIX. törvény, 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes rendelet, 1997. évi 
CXXXV. törvény, 1990. évi LXV. törvény, 10. §(l) bek. e) pontja) 
(Szavazati arány: 17 igen szavazat, egyhangú) 

K.m.f. 

jegyző polgármest 


