
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

Sl1 . számú előterjesztés 

a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Képviselő-testület 248/2011. (IV. 21.) KÖKT határozatával csatlakozott a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz (a továbbiakban: Társulás). 

Jogszabályváltozás folytán szükségessé vált a társulási megállapodás felülvizsgálata. A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ai 
tartalmazzák a társulásokra vonatkozó új szabályokat, amelyek a társulási megállapodás 
kötelező tartalmi elemeit kibővítették A megállapodás új IX. fejezettel egészül ki a vagyonnal 
való gazdálkodás szabályairól. Új elem a Társulásból való kizárás. A Társulás megszűnése új, 
XIII. fejezetbe kerül. 

A Társulási Tanács a 2013. július 4-i ülésén elfogadta a megállapodás módosításának 
tervezetét A módosítás megfelel a fenti jogszabályváltozás követelményeinek. 

A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 
határozattervezet l. melléklete tartalmazza. Az előterjesztés 2. mellékletében az eredeti és a 
módosított megállapodás található összehasonlítható módon, a változások félkövér dőlt 

betűvel jelölve. 

II. liatásvizsgálat 

A módosítással a hatályos jogszabályi előírásoknak tesz eleget a Társulás, illetve az 
Önkormányzat. A Társulási Tanács működését könnyíti az a változás, miszerint a tagok a 
továbbiakban nemcsak személyesen láthatják el a tevékenységüket, hanem helyettes útján is. 

III. V égrehajtás feltételei 

A módosításnak anyagi vonzata nincs, a Társulás működésének szabályai nem változnak. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. augusztus 24. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2013. (VIII. 29.) határozata 

a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására a határozat l. melléklete szerinti 
tartalommal. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Jogi Csoport 
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Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 

TÁRSULÁSIMEGÁLLAPODÁS 
Módosításokkal egységes szerkezetben 

l. Általános rendelkezések 

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

a) 

b) 
c) 
d) 

A társulás elnevezése: Rákosmenti Mezei Örszolgálatot 
(továbbiakban: Társulás) 
A Társulás székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
A Társulás jogállása: jogi személy. 
A Társulás számlaszáma: 11784009-15516006-10570009 

Fenntartó Társulás 

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

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormány7..atának Képviselő
testülete 
(székhely: l 173 Budapest, Pesti út 165.) 
képviseli: Riz Levente polgánnester 

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

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testületc 
(székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400.) 
képviseli: Ughy Attila polgármester 

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának Képviselö-testülete 
(székhely: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) 
képviseli: László Tamás polgármester 

3. A Társulás működési területe: a Társulásban részt vevő települési önkonnányzatok 
közigazgatási területe. Lakosságszám 20 I 2. december 31-én: XVL kerület 71 939 fő, XVII. 
kerület 87 137 fő, X. kerület 75 354 fő, XVIII. kerület 100 602 fő, XV. kerület 80 548 fő. 

4. A Társulás tevékenységét az Alaptörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valarnint az egyéb irányadó, hatályos 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 társul! települések közigazgatási területén amezei őrszolgálat 
közös ellátása, a Rákosmenti Mezei Orszolgálat útján (székhelye: 1164 Budapest, Batthyány 
u. 2.). 

l. A Társulás feladatai: 
a) megállapítja a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését, gondosorlik 

annak végrehajtásáról; 
b) forrásokat gyűjthet az Őrszolgálat 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 Társulás 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 

l.A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács). A 
Tanács gyakorolja az 5. és a 6. pontban szereplő feladat- és hatásköröket 

2. A Tanács tagjainak száma: 5 fő 

3. A Tanács tagjai 1-1 szavazattal rendelkeznek. 

4. A Társulási Tanácsot a társulás polgármesterei alkotják. 

5.A Tanács feladatait a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, mint végrehajtó szervezet útján látja 
el, mely biztosítja a feladatainak végrehajtásához és döntéseinek előkészítéséhez kapcsolódó, 
különösen 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 megvalásítást koordinálja. 

6. 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; 
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 évente legalább egy alkalommal 
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 Íija 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 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. 



VII. A Társulás képviselete 

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

VIII. A Társulás működési költségei 

l. A Társulás éves költségvetés alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályok szerint gazdálkodik. A Társulás feladatainak ellátásához saját vagyonnal 
rendelkezik. 

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

aa) A társulási tag települési önkormányzatok pénzügyi (költségvetési) hozzájárulása 
2012. január l-jétől az alábbi arányok szerint történik: 
- XVII. kerület 27%, 
- XVL kerület 8,9 %, 
- X. kerület 15 %, 
- XVIII. kerület 27,5 %, 
- XV. kerület 21,6 %. 

A XVL kerületi Önkormányzat a pénzügyi hozzájárulásan felül biztosít épületet a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetési szerv részére. 
A XVIII. kerületi Önkormányzat a csatlakozás évében (20 ll. évben) a társulási 
megállapodás aláírását követő 30 napon belül l O millió Ft, azaz Tízmillió forint 
pénzügyi fedezetet és egy használt Suzuki Vitára típusú terepjárót biztosít 
térítésmentes használatba adással (JKP-070 forgalmi rendszámú, 2004-es 
évjáratú, 57 ezer km-t futott, alvázszáma: VSEETV02VNA21 0986; motorszáma: 
G 16BSO l 04513) a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére. 
A XV. kerületi Önkormányzat a csatlakozás évében (20 ll. évben) a társulási 
megállapodás aláírását követő 30 napon belül 9 millió Ft-ot, azaz Kilencmillió 
forintot biztosít a Rákosmentí Mezei Őrszolgálat részére. Ez az összeg 
tartalmazza a feladat ellátásához szükséges terepjáró beszerzéséhez szükséges 
pénzügyi fedezetet is. 

ab) Évenként a költségek ismeretében a Tanács állapítja meg tagonként az évi 
pénzügyi hozzájárulás mértékét legkésőbb január 31. 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 március 31. napjáig illetve augusztus 31. napjáig kell befizetni; 

ad) A társulási tag által fizetendő pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén 
azonnali beszedési megbízás - inkasszó - alkalmazható. A Társulási tagok 
vállalják, hogy a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező 
tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik az inkasszóra vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozatot. 

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 az Őrszolgálat 11784009-
15766191 szárnú számláján kezeli. 

4. A Társulás tagjai egyetemlegesen felelnek a Társulás tartozásaiért 

IX. A vagyonnal való gazdálkodás 

l. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, 
gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az 
eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön 
megállapodás tartalmazza. 

2. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak 
feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata. 

3. A Társulás vagyana feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács 
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket 

4. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítés! is), értékhatárra tekintet nélkül a 
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vagyonátadásra csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja. 

5. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig, 
egyéb vagyon esetén öt évig- jogszabályban meghatározott esetet kivéve - nem idegeníthető 
el. 

6. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban 
felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét 

X. 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. 

3. A Társulás működése felett Budapest Főváros Kormányhivatala gyakorolja a törvényességi 
felügyeletet. 

XI. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat {Őrszolgálat) fenntartása 

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

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

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

--~------ -·-····· 



4. Az Őrszolgálat tagja csak mezőő:ri vi2:sgával rendelkező személy lehet. Az Őrszolgálat 
vezetőjét pályázati eljárás során a Tanács nevezi ki. A mezőőrök személyét - pályázati eljárás 
keretében- az Őrszolgálat vezetőjénekjavaslatára a Tanács nevezi ki. 

XII. Csatlakozás, kiválás, kizárás és felmondás 

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

2. A Társuláshoz való csatlakozási szándékot a Tanács elnökéhez eljutatott 
szándéknyilatkozattallehet 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) kíváini 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 által~;~. a Társulásba bevitt vagyontárgy, vagy annak az 
amortizációval csökkentett forgalmi értékére jogosult. 

6. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel ho.zott 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 Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt 
vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló vagy kizárt tag csak abban 
az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek 
hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön szerződés alapján használati díj illeti meg. 

XIII. A Társulás megszűnése 

l. A Társulás megszűnik: 

a) ha a Társulás valamennyi tagja elhatározza a megszűnést; 
b) ha a Társulás tagjainak száma l-re csökken; 
c) a bíróságjogerős döntése alapján. 

2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. 

3. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata - a Társulást terhelő kötelezettségek 
kiegyenlitését követően- a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

4. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába 

kell adni, 
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek 

hiányában pénzben kell megváltani, 
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg. 



5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 
történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások 
teljesítését veszélyeztesse. 

XIV. A Társulás működtetéséböl 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. 

XV. Záró és átmeneti rendelkezések 

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

~ .. A XVIII. kerületi Önkormányzat Társuláshoz történő csatlakozásával a Rák9smenti Mezei 
Orszolgálat 2011. évre elfogadott költségvetési főösszegéhez a X. kerületi Onkormányzat, 
XVI. kerületi Önkormányzat, XVII. kerületi Önkormányzat pénzügyi hozzájárulásának 
aránya nem változik (24%, 20%, 56%). A bővüléssei összefúggő többletköltséget a XVIII. 
kerületi Önkormányzat és a XV. kerületi Önkormányzat biztosítja a megállapodás VIII. 
pontja alapján. 

3. A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény, más vonatkozó jogszabályok, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

4. A Társulás pecsétje: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén 
körbefutó felirattal Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás, Budapest. 

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

6. A Társulási Megállapodás mellékletét képezi a Társulás tagjai részéről a pénzforgalmi 
szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, 
felhatalmazó nyilatkozat. 

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

Budapest, 2013. július ...... 

··············-·······---·--------· 

Kovács Péter 
polgármester 

Budapest Főváros XVI. kerület 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

. .. ············-·······-··--··-------
Ancsin László 

jegyző 

Budapest Főváros XVI. kerület 
Önkormányzatának jegyzője 



Riz Levente 
polgármester 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

Kovács Róbert 
polgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete nevében 

Ughy Attila 
polgármester 

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszend őri ne-Pestszentimre 

Önkormányzat Képviselő-testülete nevében 

László Tamás 
polgármester 

Budapest Főváros XV. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete nevében 

Dr. Rúzsa Ágnes 
jegyző 

Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzatának jegyzője 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat jegyzöje 

Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna 
jegyző 

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzat jegyző je 

J uhászné Dr. Baráth M árta 
jegyző 

Budapest Főváros XV. kerületi 
Önkormányzat jegyzője 



Melléklet 

Felhatalmazás 

a hitelintézet neve és cime 

A Rákosmenti Mezei Órszolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó társulási megállapodás V. 
fejezet 2. pont ad) al pontja alapján ......................................................... . 
Önkormányzata (... .. .. Budapest, . .. .. . .. . . .. .. ... .. .. . . ... u. sz., képviseli: 
.. .. . .... . .. .. .. .. . .. .. . polgármester) felhatalmazza a Rákosmenti Mezeí Örszolgálatot 
Fenntartó Társulást (1163 Budapest, Havashalom u. 43., bankszámlaszám: 11784009-
15516006-10570009, képviseli: Kovács Péter elnök) mint jogosultat, hogy a társulási 
megállapodásból eredő lejárt követelését a( z) .......................................... -nál/-nél 
vezetett ........................................ pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön 
engedély vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti 
elévülési határidőn belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 
fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól a Rákosmenti 
Mezei Órszolgálatot Fenntartó Társulást írásban 5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az 
új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé. 

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes. mely visszavonás a számlatulajdonos és a 
beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 

Kelt: ..................... , .......... év .................. .......... hó ...... nap 

'l 0 0 0 0 .. ~ 0 0 .. 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 O 0 0 0 l 0 l 0 0 0 .. 0 0 0 ... 0 • O 0 • 0 .. ~ 0 .. 0 l 'l O • 0. O 0. • O O 

a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 

Záradék: 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy abeszedési megbízás visszavonása 
csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 

•• l ••••• ~ ............................. " •••••••• 

a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 



l Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 

TÁRSULÁSIMEGÁLLAPODÁS 
Módosításokkal egységes szerkezetben 

Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 

TÁRSULÁSIMEGÁLLAPODÁS 
Módosításokkal egységes szerkezetben 

: l. Általános rendelkezések l. Általános rendelkezések 

l. Az l. 2. pontban felsorolt települési önkormányzatok 
megállapodnak abban, hogy egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a 

' kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján önkormányzati 
1 társulást homak létre a közös mezei őrszolgálat ellátása érdekében az 

alábbiak szerint: 
a. A társulás elnevezése: Rákosmenti Mezei Örszolgálatot 

Fenntartó Társulás 
(továbbiakban: Társulás) 

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

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 
Örszolgálatot Fenntartó Társulás (továbbiakban: 
Társulás) 

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

c) A Társulás jogállása: jogi személy. 
d) A Társulás számlaszáma: 11784009-15516006-

10570009 

2. A Társulás tagjai: .. 1 ? 
Budapest Főváros XVI. kerület Onkormányzatának Képviselő- -· 

A Társulás tagjai: 

testülete 
(székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
(székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 
képviseli: Kovács Péter polgármester 
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l 

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

Rákosmente 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

(székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400.) 

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának Képviselö
testülete 
(székhely: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) 

Budapest Főváros XVII. kerület 
Önkormányzatának Képviselö-testülete 
(székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165.) 
képviseli: Riz Levente polgármester 

Rákosmente 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

(székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.) 
képviseli: Kovács Róbert polgármester 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
(székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400.) 
képviseli: Ughy Attila polgármester 

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának 
Képviselö-testülete 
(székhely: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) 
képviseli: László Tamás polgármester 

l 3. A Társulás működési területe: a Társulásban részt vevő települési .. 3. A Társulás működési területe: a Társulásban részt vevő települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. , önkormányzatok közigazgatási területe. Lakosságszám 2012. 

i december 31-én: XVI. kerület 71 939 fő, XVII. kerület 87137 fő, X 
kerület 75 354 fő, XV/ll. kerület l 00 602 fő, XV. kerület 80 548 fő. 

4. A Társulás tevékenységét az Alkotmányban és a helyi 4. A Társulás tevékenységél az Alaptörvény és a Magyarország 
l önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

társulási jog gyakorlati érvényesítése során a helyi önkormányzatok valamint az egyéb irányadó, hatályos jogszabályok alapján végzi. 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és 
más jogszabályok alapján végzi 



II. A Társulás feladat- és hatáskörei 

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

i II. A Társulás feladat- és hatáskörei 

A Társulás általános feladata: a társult települések közigazgatási A Társulás általános feladata: a társult települések közigazgatási 
t~rületén a mezei őrszolgálat közös ellátása, a Rákosmenti Mezei , t~rületén a mezei őrszolgálat közös ellátása, a Rákosmenti Mezei li 

Orszolgálat ú~án (székhelye: 1164 Budapest, Batthyány u. 2.). 1 Orszolgálat útján (székhelye: 1164 Budapest, Batthyány u. 2.). . 

l. A Társulás feladatai: 
a. megállapítja a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 

költségvetését, gondosodik annak végrehajtásáról; 
b. forrásokat gyűjthet az Őrszolgálat 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 Társulás feladatai: 
a) megállapítja a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 

költségvetését, gondosodik annak végrehajtásáról; 
b) forrásokat gyűjthet az Őrszolgálat működéséhez; 
c) ellá~a 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 l. A társulási megállapodás elfogadásáról, illetve annak 
a társulásban részt vevő települési önkormányzatok képviselö-testületei módosításáról a társulásban részt vevő települési önkormányzatok 
minösített többséggel döntenek. 

1 
képviselö-testületei minösített többséggel döntenek. 

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

------------------·-······ 



IV. A Társulás szervezete és működése 

l. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve 
(továbbiakban: Tanács). A Tanács gyakorolja 
szereplő feladat- és hatásköröket 

··-- l IV. A Társulás sz~~~~~t~é~~ÜkÖdé~~ 

a Társulási Tanács l. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács 
a 6. és a 7. pontban (továbbiakban: Tanács). A Tanács gyakorolja az 5. és a 6. pontban 

· szereplő feladat- és hatásköröket 

, 2. A Tanács tagjainak száma: 5 fő 2. A Tanács tagjainak száma: 5 fő 

3. A Tanács tagjai 1-1 szavazattal rendelkeznek. 3. A Tanács tagjai 1-1 szavazattal rendelkeznek. 

4. A Társulási Tanácsot a társulás polgármcsterei alkotják. 4. A Társulási Tanácsot a társulás polgármcsterei alkotják. 

5. A Tanács munkájában annak tagjai személyesen vesznek részt. 

6. A Tanács feladatait a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, mint végrehajtó 5. A Tanács feladatait a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, mint 
szervezet útján látja el, mely biztosítja a feladatainak végrehajtásához végrehajtó szervezet útján látja el, mely biztosítja a feladatainak 
és döntéseinek előkészítéséhez kapcsolódó, különösen az alábbi végrehajtásához és döntéseinek előkészítéséhez kapcsolódó, 
feladatok ellátását: különösen az alábbi feladatok ellátását: 

l 

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

1 
és a Tanács elé terjesztéséről, a költségvetés végrehajtásáról; : 
c) pályázatokat figyel, és a megvalásítást koordinálja. 

l 
7. A Tanács hatáskörébe tartozik: 

a. A Szervezeti és Müködési Szabályzat - jelen társulási 
; megállapodásban meghatározott keretek közötti - elfogadása és 

módosítása; 
b. A költségvetés elfogadásáról, a költségvetési előirányzatok 
évközi módosításáról, átcsoportosításáról (kivéve a Tanács 
müködési előirányzatai) szóló döntés meghozatala. 

a) előkészíti a Tanács üléseit, döntéseit; 
b) gondoskodik az Őrszolgálat 

költségvetési beszámolóinak és 
elkészítéséről és a Tanács elé 
költségvetés végrehajtásáról; 

költségvetésének, 
zárszámadásának 
terjesztéséről, a 

c) pályázatokat figyel, és a megvalásítást koordinálja. 

6. A Tanács hatáskörébe tartozik: 
a) A Szervezeti és Müködési Szabályzat - jelen társulási 

megállapodásban meghatározott keretek közötti -
elfogadása és módosítása; 

b) A költségvetés elfogadásáról, a költségvetési 
előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról 
(kivéve a Tanács müködési előirányzatai) szóló döntés 
meghozatala. i 

_______ ! 



V. A Tanács működésc 

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

V. A Tanács működésc 

1. 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 12. A társulási tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülést 
kelt hívni: össze kell hívni: 

a) 
b) 
c) 

d) 

szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; 
a társulási tanács által meghatározott időpontban; 
a társulás bármely tagjának- napirendet tartalmazó
indítvány ára; 
a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős 
szerv kezdeményezésére. 

a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; 
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 évente legalább 
3: A ~á~sul~i tanács tagjai ~épvise,lő.:te~~ületeiknek beszámolnak a l egy, alka~omm.?l beszámolnak a társulási tanácsban végzett 
tarsuiast tanacsban végzen tevekenysegukrol. tevekenysegükrol. 

4. A társulási tanács döntését ütésén, 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 

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, melyrc a 
képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és 
a társu}á..<;i tanács által felhatalmazott személy írja alá. A 



törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek. 

VI. A Társulás szervei 

1 Az elnök 
· l. A Tanács tagjai sorából elnököt választ. 

······-- jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek. 

VI. A Társulás szervei 

Az elnök 

1 
l. A Tanács tagjai sorából elnököt választ. 

2. Az elnök a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
1 

2. Az elnök a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott . 
módon irányítja a Társulás tevékenységét. módon irányítja a Társulás tevékenységét. 
E hatásköre keretében feladatát képezi: · 
a. a Tanács üléseinek összeWvása és vezetése, (az elnök indokolt 1 E hatásköre keretében feladatát képezi: 

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

b. a Társulás hivatalos képviselete; rendkívüli ülést hívhat össze); 
c. a Társulási megállapodás és egyéb szabályzatok, valamint a b) a Társulás hivatalos képviselete; 

Tanács által hozott határozatok végrehajtásának irányítása; c) a Társulási megállapodás és egyéb szabályzatok, 
d. mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a társulási valamint a Tanács által hozott határozatok 

megállapodás, a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetőleg a végrehajtásának irányítása; 
Tanács ülése az elnök hatáskörébe utal. d) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a 

VII. A Társulás képviselete 

társulási megállapodás, a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, illetőleg a Tanács ülése az elnök í 

hatáskörébe utal. 

VII. A Társulás képviselete 

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

VIII. A Társulás működési költségei VIII. A Társulás működési költségei 

l A Társulás éves költségvetés alapján a költségvetési szervek ll. A Társulás éves költségvetés alapján a költségvetési szervek 
_!~zd~~kodására vonatkozó szabál~~k szerint gazd~t.~-~~i~: gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik. A 



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

l Tdrsutásjidadaiainak ellátifiához saját vagyonnal reniietiiezik. 

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

aa) A társulási tag települési önkormányzatok 
(költségvetési) hozzájárulása 2012. január l-től 
arányok szerint történik: 

pénzügyi a) Pénzügyi hozzájárulás: 
az alábbi aa) A társulási tag települési önkormányzatok pénzügyi 

• XVII. kerület 27%, 
• XVI. kerület 8,9 %, 
• X. kerület 15 %, 
• XVIII. kerület 2 7,5 %, 
• XV. Kerület 21 ,6 %. 

A XVL kerületi Önkormányzat a pénz~gyi hozzájárulásan felül 
biztosít épületet a Rákosmenti Mezei Orszolgálat költségvetési 
szerv részére. 
A XVIII. kerületi Önkormányzat a csatlakozás évében (20 ll. 
évben) a társulási megállapodás aláírását követő 30 napon belül 
l O millió Ft, azaz Tízmillió forint pénzügyi fedezetet és egy 
használt Suzuki Vitára típusú terepjárót biztosít térítésmentes 
használatba adással (JKP-070 forgalmi rendszámú, 2004-es 
évjáratú, 57 ezer km-t futott, alvázszáma: 
VSEETV02VNA210986; motorszáma: G16BS0104513) a 

1 

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére. · 
A XV. kerületi Önkormányzat a csatlakozás évében (20 ll. 
évben) a társulási megállapodás aláírását követő 30 napon belül 
9 millió Ft-ot, azaz Kilencmillió forintot biztosít a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat részére. Ez az összeg tartalmazza a feladat l 
ellátásához szükséges terepjáró beszerzéséhez szükséges 
pénzügyi fedezetet is. 

-------·-·-····- ............ . 

(költségvetési) hozzájárulása 2012. január l-jétől az 
alábbi arányok szerint történik: 
- XVII. kerület 27 %, 
- XVI. kerület 8,9 %, 
- X. kerület 15 %, 
- XVIII. kerület 27,5 %, 
- XV. kerület 21,6 %. 

A XVI. kerületi Önkormányzat a pénzügyi 
hozzájáruJáson felül biztosít épületet a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat költségvetési szerv részére. 
A XVIII. kerületi Önkormányzat a csatlakozás évében 
(2011. évben) a társulási megállapodás aláírását követő 
30 napon belül l O millió Ft, azaz Tízmillió forint 
pénzügyi fedezetet és egy használt Suzuki Vitára típusú 
terepjárót biztosít térítésmentes használatba adással 
(JKP-070 forgalmi rendszámú, 2004-es évjáratú, 57 ezer 
km-t futott, alvázszáma: VSEETV02VNA21 0986; 
motorszáma: G16BS0104513) a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat részére. 
A XV. kerületi Önkormányzat a csatlakozás évében 
(20 ll. évben) a társulási megállapodás aláírását követő 
30 napon belül 9 millió Ft-ot, azaz Kilencmillió forintot 
biztosít a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére. Ez az 
összeg tartalmazza a feladat ellátásához szükséges 
terepjáró beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet is. 



l) E, k' k''l ' k . 'b T ' 'll ' . ~ ven ent a o tsege Ismerete en a anacs a apttJa meg · 
tagonként az évi pénzügyi hozzájárulás mértékét legkésőbb 
január 31. napjáig; 
m) 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; 
n) A társulási tag által fizetendő pénzügyi hozzájárulás nem 
teljesítése esetén azonnali beszedési megbízás - inkasszó -
alkalmazható. 

ab) Évenként a költségek ismeretében a Tanács állapítja meg 
tagonként az évi pénzügyi hozzájárulás mértékét 
legkésőbb január 31. 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 március 31. napjáig illetve augusztus 31. 
napjáig kell befizetni; 

ad) A társulási tag által fizetendő pénzügyi hozzájárulás nem 
teljesítése esetén azonnali beszedési megbízás - inkasszó 
- alkalmazható. A Társulási tagok vállalják, hogy a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező 
tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik 
az inkasszóra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot. 

b. Jogi személyek és természetes 
felajánlásai, hozzájárulásai; 
Pályázatok útján nyert bevételek; 
Alapítványi támogatások; 

személyek támogatásai, 1 b) Jogi személyek és természetes 
felajánlásai, hozzájárulásai; 

személyek támogatásai, 

c. 
d. 
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. 

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 Önkormá~yzatának Gazdasági Működtet<?, - Ellátó 
Szervezete végzi. Az Orszolgálat pénzeszközeit az Orszolgálat 
11784009-15766191 számú számláján kezeli. 

: 4. A Társulás tagjai egyetemlegesen felelnek a Társulás tartozásaiért. 

IX A vagyonnal való gazdálkodás 

: J. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok 
l (eszközök, berendezési tárgyak, gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra 
[ vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az eredményes 



IX. A Társulás ellenőrzésének rendje 

működéshe'L Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közölti 
külön megállapodás tartalmazza. 

2. A Társulás által a mUködés során, adás-vétel vagy egyéb 
jogcímen szerzett vagyontárgyak feletti tulajdonjog a Társulást 
illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata. 

3. A Társulás vagyona feletti 
gyakorlására a Társulási Tanács 
tulajdonost terhelő kötelezettségeket. 

tulajdonosi jogos{tványok 
jogosult, egyben viseli a 

4. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítési is), 
értékhatárra tekintet nélkül a Társulási Tanács kizárólagos 
Itatáskörébe tartozik. A vagyonátadásra csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott 
feladatok biztosítását szolgálja. 

5. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része 
ingatlan esetében tíz évig, egyéb vagyon eselén öt évig -
jog.szabályban megiratározott esetet kivéve - nem idegeníthető el. 

6. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve 
vállalkozásban vehet részt, azonban felelőssége nem haladhatja 
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

X. A Társulás ellenőrzésének rendje 

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

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



X. A Rákosmenti Mezei Örszolgátat (Őrszolgálat) fenntartása 

3. A Társulás működésefelett Budapest Főváros Kormányhivatala 
i gyakorolja a törvényességi felügyeletet. 

XI. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (Őrszolgálat) fenntartása 

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

2. Az Őrszolgálat gazdasági szervezetének feladatait Budapest Főváros 2. Az Őrszolgálat gazdasági szervezetének feladatait Budapest 
XVI. kerület Önkormányzat Gazdasági Működtető- Ellátó Szervezete Főváros XVI. kerület Önkormányzat Gazdasági Működtető - Ellátó 
látja el. 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 Örszolgátat vezetőjét pályázati eljárás során a Tanács nevezi 
ki. A mezőőrök személyét - pályá,zati eljárás keretében - az Őrszolgálat 
vezetőjénekjavaslatára a Tanács nevezi ki. 

XI. Csatlakozás, kiválás és felmondás 

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

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 a Tanács 
nevezi ki. A mezőőrök személyét - pályázati eljárás keretében - az 
Őrszolgálat vezetőjének javaslatára a Tanács nevezi ki. 

XII. Csatlakozás, kiválás, kizárás és felmondás 

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

2. A Társuláshoz való csatlakozási szándékot a Tanács elnökéhez 2. A Társuláshoz való csatlakozási szándékot a Tanács elnökéhez 
eljutatott szándéknyilatkozattallehet bejelenteni. eljutatott szándéknyilatkozattallehet bejelenteni. 

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

i 



4. A Társulásból szabadon. ki lehet válni az alábbi feltételek szerint: 
a. kiválni a tárgyév utolsó napjával lehet; 
b. a kiválásról szóló határozatot a képviselö-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. 

4. A Társulásból szabadon ki lehet válni az alábbi feltételek szerint: 
a) kiválni a tárgyév utolsó napjával lehet; 
b) a kiválásról szóló határozatot a képviselö-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 5. Kiválás esetén a Társulás tagja az általa a Társulásba bevitt 
vagyontárgy, vagy annak az amortizációval csökkentett forgalmi vagyontárgy, vagy annak az amortizációval csökkentett forgalmi 
értékére jogosult. 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. 
b. 

l c. 

ha a Társulás valamennyi tagja elhatározza a megszűnést; 
ha a Társulás tagjainak száma l-re csökken; 
a bíróságjogerős döntése alapján. 

6. A társulás tagjainak több mint a fele minösített 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 Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag 
által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A vagyon 
kiadására azonban a kiváló vagy kizárt tag csak abban az esetben 
tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak 
ellátását. Ennek hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön 
szerzödés alapján használati díj illeti meg. 

XIII. A Társulás megszűnése 

l. A Társulás megszűnik: 

a) ha a Társulás valamennyi tagja elhatározza a 
megszűnést; 

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. A Társulás megszűnése eselén a Társulás tagjai kötelesek 
egymással e/számolni. 

3. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata - a Társulást 
terhelő kötelezettségek kiegyenlítéséf követően - a Társulás tagjait 
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

4. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő 

ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni, 
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat 

természetben kell kiadni, ennek hiányában pénzben 
kell megváltani, 

c) tulajdonba adott illgtltlan az eredeti tulajdonos 
önkormányzatot illeti meg. 

5. A Társulás megs'Zűttésekor a vagyo11 felosztása és a közös 
tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a 
Társulás által ellátott köifeladatok és közszolgáltatások teljesítését 
veszélyeztesse. 

XIV. 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 eredménytelcnsége esetén a társuló felek 12. Az l. pontban foglaltak eredménytelensége esctén a társuló felek 
rendes bírósághoz fordulnak. rendes bírósághoz fordulnak. 



l XIII. Záró és átmeneti rendelkezések XV. Záró és átmeneti rendelkezések 

1 

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

2. A XVIII. kerületi Önkormányzat Társuláshoz történő csatlakozásával 
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2011. évre elfogadott költségvetési 
főösszegéhez a X. kerületi Önkormányzat, XVL kerületi 
Önkormányzat, XVII. kerületi Önkormányzat pénzügyi 
hozzájárulásának aránya nem változik (24%, 20%, 56%). A bővüléssei 
összefüggő többletköltséget a XVIII. kerületi Önkormányzat és a XV. 
kerületi Onkormányzat biztosítja a megállapodás VIII. pontja alapján. 

3. 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. 

2. A XVIII. kerületi Önkormányzat Társuláshoz történő 
csatlakozásával a Rákosmenti Mezeí Őrszolgálat 20 ll. évre 
elfogadott köl!.ségvetésí főösszegéhez a X. ~erületi Önkormányzat, 
XVI. kerületi Onkormányzat, XVII. kerületi Onkormányzat pénzügyi 
hozzájárulásának aránya nem változik (24%, 20%, 56%). A 
l?.ővüléssel összefüggő többletkölts~get a XVIII. kerületi 
Onkormányzat és a XV. kerületi Onkormányzat biztosítja a 
megállapodás VIII. pontja alapján. 

3. A Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szó/ó 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, más 
vonatkozó jogszabályok, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

4. A Társulás pecsétje: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság 4. A Társulás pecsétje: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság 
címere, a kör szélén körbefutó felirattal Rákosmenti Mezei címere, a kör szélén körbefutó felirattal Rákosmenti Mezei 

, Őrszolgálatot Fenntartó Társulás, Budapest. Őrszolgálatot Fenntartó Társulás, Budapest. 
l 

5. A Társulási Megállapodás mellékletét képezi a 
belépést kimondó képviselötestületek határozata 
Megállapodást jóváhagyó határozata. 

Társulásba való 
és a Társulási 

5. A Társulási Megállapodás mellékletét képezi a Társulásba való ! 

l 

~6. A Társulási Megállapodás mellékletét képezi a Társulás 
bélyegzőjének lenyomata. 
"""' ,, ,,,,_,,_,, ______ ,,_, ____ " 

belépést kimondó képviselő-testületek határozata és a Társulási 
Megállapodást jóváhagyó határozata. 

6. A Társulási Megállapodás me/lékletét képezi a Társulás tagjai 
részéről a péniforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési 
megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó 
nyilatkozat. 

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


