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Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 28-i 
ülésén tárgyalta a „Mezőőri szolgálat létrehozásának lehetősége" című előterjesztést. A napi
rendi pont tárgyalását követően a Képviselő-testület a 354/2008. (II. 28.) sz. határozatában 
kifejezte szándékát a mezei őrszolgálat társulási formában történő felállítására, és felkérte a 
Polgármestert, hogy ezen döntéséről tájékoztassa a XVI. és XVII. kerület Önkormányzatának 
vezetőit. A Képviselő-testület 355/2008. (II. 28.) sz. határozatában a mezei őrszolgálat tekin
tetében a rendőrséggel való együttműködés lehetőségének vizsgálatára kérte fel a Polgármes
tert. 

A mezei őrszolgálat felállítására és közös működtetésére vonatkozóan a XVI. és a XVII. kerü
leti önkormányzat nyilvánította ki szándékát. A kiindulási pontot jelentő elképzelés alapján az 
említett önkormányzatok vezetése és a X. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete létreho
zott volna egy társulást, mely megalapította volna a mezei őrszolgálatot. Ezen elképzelés 
azonban bonyolult jogi eljárások lefolytatását eredményezte volna, így a Közép
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi és Felügyeleti Főosztályával 
való egyeztetést követően a fenti elképzelés helyett az alábbi megoldást javasolja a kerületi 
önkormányzatok vezetése. 

A XVI. kerületi Önkormányzat megalapítja a mezei őrszolgálatot, mint új intézményt, majd a 
megalapítást követően a lehető leghamarabb társul hozzá a két fenti önkormányzat képviselő
testülete annak fenntartására. A társulási megállapodás-tervezet az előterjesztés mellékletét 
képezi. A társulás javasolt elnevezése: Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás (a 
továbbiakban: Társulás). A társulási megállapodás aláírását követően a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat fenntartója és az alapítói jogok gyakorlója a Társulás lesz, továbbá az őrszolgálat 
tervezett telephelye a XVI. kerület területén lesz. 

A mezei őrszolgálat (a továbbiakban: őrszolgálat), mint intézmény megalapítása a XVI. kerü
letben az alapító okirat elfogadásával történik meg. Az őrszolgálat a vonatkozó jogszabály 
szerint az államháztartási hivatal (MÁK) által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel jön létre. Ezt követően kerülhet sor a fent említett társulási megállapodás képvi
selő-testületi elfogadására, illetőleg aláírására minden érintett által. 
A társulási megállapodás aláírását követően kerül sor a mezőőrök felvételére. Kőbánya a terü
leti arányok alapján két fő mezőőrrel járulna hozzá a szolgálat működéséhez, akik közalkal
mazotti jogviszony keretében foglalkoztathatók. A szükséges tárgyi eszközök (ruházat, fegy
ver, fegyverszekrény, az iroda berendezése, távcső, fényképezőgép stb.) beszerzése előrelát
hatóan áthúzódik a 2009. évre. Az őrszolgálat székhelyéül a volt cinkotai körzeti megbízotti 
ingatlanon (Batthyány I. u. 2.) található felújításra szoruló külön álló épület szolgálhat. A he
lyiségek kisebb átalakítását, kifestését követően vehetik birtokba a mezőőrök az épületet (a 
várható költségek becslése és a kivitelezés folyamatban van). A mezőőrök feladataikat gép
kocsi nélkül nem, vagy csak nehezen tudják ellátni. Az érintett önkormányzatok vezetésével 



folytatott megbeszéléseken elhangzottak alapján a gépkocsik beszerzésére csak a társulási 
megállapodás aláírását követően kerülne sor. 
Az őrszolgálatról rendeletet kell alkotnia a Képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet szintén 
az előterjesztés mellékletét képezi. A mezőgazdasági szakigazgatási hivatallal történt többszö
ri egyeztetés megerősítette, hogy a Képviselő-testület a földhasználók által fizetett mezőőri 
járulék mértékét 0,- Ft-ban is megállapíthatja. A XVI. kerület képviselő- testülete ezen össze
get fogadta el, ezáltal a földhasználók terheit nem növeli az önkormányzat. 
Az őrszolgálat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként kerül felállításra, a gaz
dálkodási feladatait a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető- Ellátó 
Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) látná el. 
A mezei őrszolgálat vezetői posztjára a Társulásnak (a társulási tanácsnak) pályázatot kell 
kiírnia, azt követően a pályázók közül kell kiválasztani a leendő vezetőt. 
Az őrszolgálat felállításának várható költségét a költségvetésben tervezni szükséges. 
2008-ban a költségvetésben a mezei őrszolgálat felállítására 6 millió Ft került elkülönítésre. 
Az önkormányzat által biztosított forrást a központi költségvetés is kiegészíti. (Az alapítás és 
a működés költségeinek 50 %-ával, utólagos elszámolással). 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, fogadja el a hatá
rozatijavaslatokat és alkossa meg rendeletét a mezei őrszolgálatról. 

Rendeletalkotási javaslat; 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megalkotja a ..../2008. (...) rendeletét 
a mezei őrszolgálatról. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat 
ellátására - a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatával és a Budapest Főváros XVII. 
kerület Önkormányzatával - létrehozza a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társu
lást. 
Egyben felkéri az alpolgármestert a társulási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Budapest, 2008. november 6. 7 \̂  

Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Mellékletek: 
1. számú: Rendelet-tervezet 
2. számú: Társulási megállapodás-tervezet 
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Tervezet 

/2008.( )Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
rendelete 

a mezei őrszolgálatról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazása 
alapján a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról 
szóló 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében foglaltak figylembevételével az 
alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 

l.§ (1) E rendelet területi hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre terjed ki. 
(2) nem terjed ki a rendelet hatálya az erdő művelési ágú területekre, védett természeti 
területekre és értékekre, halastavakra. 
(3) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt földterületek tulajdonosaira, 
földhasználóira terjed ki. 

A mezei őrszolgálat 

2.§ (l)Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzata 
közigazgatási területén található termőföldek őrzését és védelmét a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat útján kívánja ellátni. 
(2) A Képviselő-testület a mezei őrszolgálatot fenntartja, feladatait meghatározza. 
A mezei őrszolgálat feletti munkáltatói jog gyakorlása a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálatról kötött Társulási Megállapodás alapján történik. 
(3) A mezőőrök feladataikat közalkalmazottként látják el, a szakmai felügyeletet a 
mezőgazdasági igazgatási szerv és az illetékes rendőrkapitányság gyakorolja. 
(4) A mezőőr tevékenysége során együttműködik a polgárőrséggel, a területileg 
illetékes vadásztársasággal és a rendőrséggel. 
(5) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 
mezőőri feladatokat Rákosmenti Mezei Őrszolgálat által foglalkoztatott mezőőrök 
látják el. 



A mezőőr feladatai 

3.§ (1) A mezei őrszolgálatot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásba 
veszi. A mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett területen (továbbiakban: működési 
területen) látja el tevékenységét. 

(2) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles: 
a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért 

személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására 
és a terület elhagyására felszólítani; 

b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről 
származó jogellenesen szerzett szállítmány van feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a 
járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni; 

c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány 
megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez 
bekísérni; 

d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett 
terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat 
a legközelebbi rendőri szervnek átadni; 

e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak 
átadni; 

f) a működési területen észlelt környezetszennyezés ellen fellépni, a természet 
védelmére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni; 

g) a szolgálati naplót naponta vezetni. 
(3) A mezőőr egyéb, nem feladatkörébe tartozó feladattal is megbízható a 
munkáltató utasítása alapján. 

A mezőőri járulék 

4.§ (1)A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az 
Önkormányzat éves költségvetéséből, a központi költségvetés által biztosított 
hozzájárulásból, valamint a földhasználó, illetve a tulajdonos által fizetett mezőőri 
járulékból kell fedezni. 
(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek 
használatában a termőföld a tárgyév január 1. napján van. 
(3) A termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást a használó vagy 
a tulajdonos a változást követő 15 napon belül a rendelet mellékletét képező 
formanyomtatványon köteles bejelenteni. 
(4) A tulajdonosok és földhasználók körét minden év március 15-ig a földhasználati 
nyilvántartás alapján felül kell vizsgálni. 
(5) A mezőőri járulék mértékét évente, az önkormányzat költségvetési rendelete 
állapítja meg. 
(6) A mezőőri járulékot egy összegben kell megfizetni minden év október 15. 
napjáig. 



(7) Az önkormányzati mezei őrszolgálat esetében, a mezőőri járulék adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra az ingatlan fekvése szerinti települési 
önkormányzat jegyzője jogosult. 

Záró rendelkezések 
5.§ 

5.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) Földhasználónak minősül a földtulajdonos, ha saját maga hasznosítja 
termőföldjét, illetve a haszonbérlő, a szívességi használó, a haszonélvező. 
(3) 2008-ban a mezőőri járulék mértéke 0 Ft/hektár. 

Verbai Lajos dr. Neszteli István 
polgármester j e g y z ő 

A kihirdetés napja: Budapest, 2008 .. 
A hatálybalépés napja: Budapest, 2008.. 



1. számú melléklet 

Földhasználati bejelentő lap 
mezőőri járulék kivetéséhez 

Földhasználó adatai 

Családi és utónév (illetve gazdálkodó szervezet neve) 

Születési név 

Születési idő (év, hó, nap) 

Anyja neve 

Lakcím (székhely, telephely) 

Gazdálkodó szervezet statisztikai számjel 

Település neve 

A használt földterület adatai 

Helyrajzi szám 
(alap/alátörés) 

A használat jogcíme 

A használt terület nagysága (ha, m2): 

Használat kezdő időpontja (év, hó, nap): 

Művelési 
ág: 



Használatba adó adatai 

Családi és utónév (gazdálkodó szervezet neve): 

Születési név: 

Születési idő (év, hó, nap): 

Anyja neve: 

Lakcím (székhely, telephely): 

Gazdálkodó szervezet esetén statisztikai számjel: 

Dátum: , (év) (hó) (nap) 

használatba adó aláírása földhasználó aláírása 



TERVEZET 

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

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(székhely:! 173 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 útján (székhelye: 116. Budapest, ....). 

1. A Társulás feladatai: 
a. megállapítja költségvetését, gondosodik annak végrehajtásáról; 
b. forrásokat gyűjthet a működéséhez; 



c. ellátja mindazon feladatokat, amelyeket törvény vagy egyéb jogszabály hatáskörébe 
utal. 

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

III. A Társulás alapdokumentumai 

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

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

IV. A Társulás szervezete és működése 

1. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tanács. A Tanács gyakorolja azokat a feladat- és 
hatásköröket, amelyekre a Társulás tagjai külön megállapodást kötnek. 
2. A Tanács tagjainak száma: 3 fő 
3. Minden tanácstag 1 szavazati joggal bír. 
4. A Társulási Tanácsot a társulás polgármesterei alkotják. 
5 A Tanács munkájában annak tagjai személyesen vagy írásban meghatalmazott képviselő útján 
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 
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; 

VI. A Tanács működése 

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 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 közigazgatási hivatal kezdeményezésére. 

3. A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek évente, a helyben meghatározott időpontban 
beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. 

4. A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 
5. A társulási tanács akkor határozatképes, ha 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 közigazgatási 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: 
a. Pénzügyi hozzájárulás: 

i. A társulási tag települési önkormányzatok pénzügyi (költségvetési) hozzájárulása 
területarányosan történik; 



ii. Évenként a költségek ismeretében a Tanács állapítja meg tagonként a következő évi 
pénzügyi hozzájárulás mértékét legkésőbb november 30-ig; 
iii. Az alapítás évében .. .Ft/hektár pénzügyi hozzájárulást fizetnek. 
iv. 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. 
v. 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 XVI. kerület Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 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 
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

4. A Társulás tagjai egyetemlegesen felelnek a Társulás tartozásaiért. 

5. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2008. évben az alábbi számú mezőőr 
foglalkoztatásának költségeit biztosítják: 

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete: fő 
Budapest Főváros X. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete: 2 fő 
Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete: fő 

A továbbiakban a Társulás tagjainak Képviselő-testületei a költségvetés elfogadásakor évente 
határozzák meg a mezőőrök foglalkoztatása céljára biztosított összeget. 

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. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (Őrszolgálat) fenntartása 

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

2. A mezőőrök foglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói feladatokat az Őrszolgálat látja el. 



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

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

5. 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 és felmondás 

1. A Társuláshoz szabadon lehet csatlakozni a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével. 
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 megszűnik: 
a. ha a társulás valamennyi tagja elhatározza a megszűnést; 
b. a bíróság jogerős döntése alapján. 

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 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, közepén 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. 

Budapest, 2008. 


