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Előterjesztés

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 2018. évi zárszámadásáról szóló
tájékoztatóról

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).
A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5. b) pontja alapján a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (a
továbbiakban: Őrszolgálat) ,,gondoskodik az Őrszolgálat költségvetésének, költségvetési
beszámolóinak és zárszámadásának elkészítéséről".
Az Őrszolgálat elkészítette a 2018. évi zárszámadását, melyet tájékoztató jelleggel a Tisztelt
Bizottság elé terjesztek (az előterjesztés 1. melléklete).
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Társulás 2018. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót
megtárgyalni szíveskedjék.

Budapest, 2019. április
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Feladatellátás általános értékelése

A 2018. évi l:ölti:égv'1tQt:ből nu1gf\ih,:lőcn tudtuk bi;!;tot:ítani a gépjármüvd: ü:i:cnrnnyag
ellátását, karbantartását, az alkalmazottak bérét, formaruhákat illetve az egyéb dologi és
személyi kiadásokat.

KiJltségvetési bevételek teljesülése
A társult kerületek Önkormányzatai (a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nélkül)
a 2018-as évben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését 81 428 824 Ft-tal (működési
célú támogatások államháztartáson belülről) támogatták. Ezen kívül az intézmény 3 017 Ft
működési bevételre tett szert kamat és egyéb működési bevételek jogcímen.
A Társult Önkormányzatok a társulási megállapodásban elfogadott összegeket az abban
meghatározottak szerint - egy Önkormányzat kivételével - két részletben bocsátották az
Őrszolgálat rendelkezésére.
A költségvetési bevételek főösszege 81 431 841 Ft, mely 100,0 %-ban teljesült.

Finanszírozási bevételek teljesülése
A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 9 468 601 Ft-tal járult hozzá az intézmény
Az előző évi (2017.évi) költségvetési maradvány 7 249 170 Ft összegben
került az intézmény költségvetésébe beépítve, mely teljes összegben felhasználásra került.
működéséhez.

A finanszírozási bevételek főösszege 16 717 771 Ft, mely 100,0 %-ban teljesült.

Költségvetési kiadások alakulása
(kiemelt előirányzatonkénti bontásban)
Személyi kiadások:
A személyi jellegű kiadásokat tekintve a 2018. évi IV. módosított előirányzat - 55 638 379 Ft
- fedezte a kiadásainkat, mely összesen 53 519 782 Ft-ban teljesült. A személyi kiadás
maradványa 2 118 597 Ft.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata
11 201 182 Ft, melyből kifizetésre került 10 666 464 Ft, így ezen a soron a maradvány
534 718 Ft.
A fenti 2 sor megtakarítása a 2018-as évben, a betöltetlen álláshelyek bér és járulékából,
azonkívül a bérpótlékok megtakarításából adódik, illetve a fluktuáció okozta el nem végzett
képzések költsége is megtakarításként jelentkezik, melynek tervezése előre nem lehetséges.
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Dologi kiadások:
A 2018.évi IV. módosított előirányzat dologi kiadásokra 22 651 289 Ft-ot irányoz elő, a
teljesítés 18 411 648 Ft, a mcglakarítás 4 239 641 FL A dologi jellegű megtakarításaink az
üzemanyag felhasználás mérsékléséből, továbbá mind a benzin- mind a diesel üzemanyagok
árának csökkenéséből - az elmúlt évekhez képest az üzemanyagárak tartósan alacsonyan
mozogtak - a KGFB átkötésekből, a csökkentett mértékű formaruhák vásárlásából és egyéb
eszközök megvásárlásának átütemezéséből adódtak. Az előbbiek mellett új épületbe
költöztünk, melynek nem voltak előre tervezhetőek a közüzemi költségei, ezért ezeken a
sorokon is megtakarítások képződtek.
Beruházások:
A beruházások módosított előirányzata 3 684 765 Ft,
az előirányzat 43,2 %-a került felhasználásra.

melyből

a teljesítés 1 590 545 Ft, azaz

Felújítások:
A 2018.évi költségvetés IV. módosított előirányzata a felújításokra 4 974 047 Ft, mely összeg
100 %-ban felhasználásra került.
Az összeget az Őrszolgálat új telephelyén lévő épület szigetelésére, a régi kerítés felújítására
fordítottuk.

Költségvetési maradvány
A 2018.évi IV. számú módosított előirányzat alapján teljesült 98 149 662 Ft bevételhez képest
az ÖrezolAil:itnak a 1018. évben 89 161 t186 Ft kiad.\sa volt. A 8 987 126 Ft maradvány ll ff'nt
említett személyi, dologi és beruházási kiadások megtakarításából adódik. A költségvetési
maradványt a már december hónapban megrendelt, a munkahatékonyságunkat növelő
csz.kü'/.ük, az új dolgoz.úk rés:o.:n.: 111cgrcllllcll fr,rmuruhó.k és az áthúzódó számlák kifizetésére
fordítjuk, így a lekötött összegek levonása után a szabadon felhasználható költségvetési
maradvány 6 603 786 Ft.
Amennyiben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás jóváhagyja a fennmaradó
összeget, egy új gépjármű vásárlására fordítanánk.

Az intézmény vagyonának alakulása
Az Örszolgálatnál a leltározás a 2018-as évben megtörtént.
A 2018-as költségvetési évben az Őrszolgálat vagyona az alábbi eszközökkel gyarapodott:
Makita áesgyalu
Makita sarokcsiszoló
Makita vastagológyalu
Makita felsőmaró
Makita földfúró
Dewalt dekopírfűrész
Workzone hegesztőgép
Minox távcsövek
Olight autóslámpák
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A költségvetési szervek belső kontrollrcndszcréröl és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a
költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet l. melléklete szerinti tartalommal
nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá
a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a
nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv
vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelel tervezetével
együtt te,:jeszti a képviselő-testület elé. "
Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelve teszem meg a

Vezetői

nvilatkozat a

belső

következő

nyilatkozatot:

kontrollrendszer működéséről

A) Alulírott Oláh Csaba, a Rákosmenti Mezei Örszolgálat költségvetési szerv vezetője jogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2018. évben az
általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
~

a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes,
gazdaságos és hatékony működéséről,
~ olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a
szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének
biztosítására,
~ a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
~ a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
~ a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
~ a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
~ a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
~ az intézményi számviteli rendről,
~ olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
~ arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött
célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják
hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E
tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval
rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó
tettem eleget:

előírásainak

az alábbiak szerint

Kontrollkömyezet:
Szervezeti célrendszer és szervezeti felépítés: Az intézmény céljai meghatározottak, a
feladatellátás részletes szabályai az SzMSz-ben rögzítésre kerültek. Az SzMSz a
jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapító
okirattal összhangban van. Az SzMSz részét képezi az intézmény szervezeti felépítése,
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amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten
belül elfoglalt helyet, az alá- folé- és mellérendeltségi viszonyokat.
Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfolclö belső szabályzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belső változások szerint. A belső
szabályzatokat a munkatársak ismerik és alkalmazzák.
Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatkörök az SzMSz-ben
meghatározásra kerültek. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással,
amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, a felelősségi- és
hatáskörök.
Folyamatok meghatározása és dokumentálása: Az intézmény elkészítette és
folyamatosan aktualizálja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait.
Humánerőforrás: Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási
rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az
intézmény gondot fordít a humánerőforrás megfelelő kiválasztására, megtartására,
iejleszk:st:re, halt:kony t:s eredmt:nyes logiaikoztatasára, megbecsült:st:rt:.
Etikai értékek és integritás: Az intézmény működésében érvényesülnek a szakmai
felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei,
biztosítva van a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben. A szervezetet
és a munkavállalóit is integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek
összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A munkavállalók az
etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek.
Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében,
gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmértük.
A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési
valószínűségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a
kockázatok rangsorolása megtörtént.
A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében
meghatározásra került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden
folyamatba beágyazottan végzi.
A kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata: Az intézmény nagyságrendjére
tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő, a bekövetkezett
változásokhoz igazítása megtörténik. Az alkalmazott kockázatkezelési módszerek
megfelelően segítik az intézmény feladatellátását, a szervezeti célok elérését.
Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-,
felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosítja a szándékosságból eredő
szabálytalanságok, integritást sértő események bekövetkezésének minimalizálását.
Kontrolltevékenységek:
Kontrollstratégiák és módszerek: A kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek
kialakításra a szervezet minden szintjén, hogy biztosítsák, hogy a kockázatkezelés
során a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül
maradjanak. A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az engedélyezési és
jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés
kontrolljának.
Feladatkörök szétválasztása: A szervezeten belül a feladat- és hatáskörök
szétválasztásra kerültek olyan formában, hogy egy személy kezében se
összpontosulhassanak olyan eszközök, jogok és lehetőségek, amelyek révén
elkerülheti a mások általi ellenőrzést, illetve amelyek visszaélésekre, csalásokra adnak
módot.
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Feladatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi
készülnek, a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye
beazonosíthatóan kerül átadásra.

jegyzőkönyvek

Információs és kommunikációs rendszer:
Információ és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a
feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak.
Az intézményi kommunikáció fontos elemei a vezetői és belső értekezletek.
Iktatási rendszer: Az intézményhez érkező, az intézmény által küldött és a szervezeten
belül keletkezett iratok nyomon követése az iktatási rendszeren keresztül valósul meg.
Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amely részletesen leírja, hogy
milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.
Nyomon követési rendszer (monitoring):
A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése
folyamatos,
naprakész
információkkal
rendelkezik
a
szervezeti
célok
megvalósításáról, amelynek egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres
beszámoltatása.
Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgármesteri hivatal belső
ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az
intézménynél az ellenőrzések gyakoriságát. A belső ellenőrök munkájukat a
jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkormányzat belső ellenőrzési
kézikönyvében meghatározottak alapján végzik.
A belső kontrollok értékelése: A belső kontrollok értékelése 2018-ban megtörtént.
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre
vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
megfelelően,

Kelt: Budapest, 2019. március 11.

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban
megtenni:
Kelt: Budapest, 2019. március 11.

P.H.
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1. Feladatellátás, Intézkedések
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2018-as évben tevékenységét az 5 társult kerület területén
összesen 6801 hektáron végezte. A létszám 20 mezőőri státuszból áll. A feladataink ellátása
során a hatékonyság növelése
érdekében heti rendszerességgel
járőrözünk
a
BRFK
körzeti
megbízott
rendőrkollégáival,
a
Készenléti Rendőrség kutyás, lovas
rendőreivel,
a társult kerületek
Közterület felügyelőivel, valamint a
Fővárosi
Természetvédelmi
Őrszolgálat munkatársaival is. Az
így kibővült intézkedési jogkör
hatékonyabb és eredményesebb
intézkedéseket tesz lehetővé.

Terület nagyság megoszlása, a társulásban részt vevö kerületek között
százalékos arányban

• X. kerület

• XV. Kerület
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A hatályos jogszabályok által előírt feladataink mellett, a következő esetekben segítettük a
társhatóságok, önkormányzatok munkáját:
• Hajléktalanok visszatérő ellenőrzése, a szélsőséges téli időjárás beálltával naponta
kétszer. Ezen bejárások alkalmával ellenőriztük, hogy a fedél nélküliek tudnak e
fűteni, ha valamire szükségük volt azt tolmácsoltuk az illetékes segélyszervezetek felé,
valamint ismertettük a melegedők elérhetőségét, címét. A bejárások alkalmával
készült naprakész, aktualizált, a hajléktalanok adatait, lakhelyét tartalmazó táblázatot
megküldtük minden önkormányzatnak, illetve kerületi Rendőrkapitányságnak.
• A kutyasétáltatók ellenőrzése szintén folyamatos a szolgálati idő alatt. Egy esetben
történt szabálysértési feljelentés, amikor az ebek gazdája nem tudta visszahívni két
törpe agarát, akik egy őzet kergettek. Ezen kívül számos esetben kellett
figyelmeztetni, a kutyasétáltatókat az eb rendeletekben foglaltak betartására.
• A 2018-as évben közel 200 (!) esetben kérték a segítségünket chipolvasás miatt. Az
esetek nagy részében értesítettük a kutya tulajdonosát, amennyiben nem volt benne
chip akkor az állategészségügyi szolgálatot értesítettük.
• A kerületi rendőrkapitányságok 8 esetben kérték a segítségünket, eltűnt személy
felkutatásában.
• Az erdőterületek szintén folyamatos ellenőrzés alatt voltak az elmúlt évben. Az
aszályos időszakban, a fő feladat a tűzgyújtási tilalom betartatása volt, a nyári viharok
alkalmával
pedig
segítettünk
a
veszélyes
fák
kivágásában. Sajnos
ismét
fatolvajlás
nyomaua
bukkantunk,
(X.,
XVII.,
XVIII.
kerület)

decemberben közel két héten keresztül, több autóval, sokszor késő éjszakába nyúlóan
alatt tartottuk a területeket. A kerületi kapitányságok segítségét kértük az
ügyben, amely végül 2019 év elején sikerrel zárult.
A 2018-as évben is, mint minden évben, az FKF által szervezett lomtalanítás, külön
feladatot jelent az Örszolgálatnak (mind az 5 társult önkormányzatnál). A lomtalanítás
időtartama alatt, az érintett kerület külterületi része fokozottabban van ellenőrizve.
Ilyenkor megerősített szolgálattal, a társ szervekkel egyeztetve, együttműködve látjuk
el feladatunkat, ami kiterjed a belterületi részekre is.
ellenőrzés

•

Közös járőrözés a Készenléti Rendőrség munkatársaival
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Közös járőr a Készenléti Rendőrség kutyás egységével

2. Vadállat tetemek elszállítása
A társult önkormányzatok kiil- és belteriileteiről 2018- han, összesen 68 (!) alkalommal
szállítottunk állati hullát a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósághoz
(Budapest, 2, Tábornok u., 1143).
Egy ilyen elszállítás kb. 2-3 órát vesz igénybe (dokumentumok kitöltése, várakozási idő stb.).

.

~

" t':,,· t:.

Gázolt őz (XVl ker.)

13

Gázolt őzbak (XV ker.)

14

Vaddisznótetem (XV/Lker.)
3. Környezettudatos gondolkodásmód
Örszolgálatunk fontosnak tartja a felnövekvő generációk környezettudatos életvitelre történő
nevelését. Ezért szívesen vettük a felkéréseket a társult önkormányzatok óvodáitól és
iskoláitól, hogy bemutassuk a Naplás-tavi tanösvényt és a Merzse-mocsár természetvédelmi
területet és az ott tuló.lhntó terméGzeti értékeket. A 2018-as évben megközelítőleg 750
gyermeket kalauzoltunk körbe a tanösvényeken, mind az öt társult önkormányzat részéről.
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4. Közösségi szolgálati munkaprogram
Örszolgálatunk 2013 őszén csatlakozott a közösségi szolgálati munkaprogramhoz, mint
fogadó intézmény. A program keretén belül vállaljuk, hogy a nálunk jelentkező diákoknak
számukra megfelelő munkát adunk és az eltöltött időt igazoljuk. Alkalmanként ez 3 órát jelent
diákonként. A csatlakozás óta 32 tanintézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást.
Létszámtól függően birto5ítjuk a 5z:olg.ilati gépjárműveket, amivd a te1ületre tudjuk 5z:állítaui
őln'lt, ott p1:1dig n mezei őrnolgólnt bcmutató9íl mellett n környczcttudnto9 életmódra i9
felhívjuk a flgyelmuket.
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5. Tájidegen teknősfajok eltávolftása a Naplás-tóból
A 2018-as évlreu is fül~l.aHuk a 201.:; uu\jusálJw1 dkt:i.ut:ll le1mé~Lclv6delmi projektünket,
amelyben a tájidegen teknős fajokat távolítjuk el a Naplás-tóból, megóvva ezzel az őshonos és
védett mocsári teknősök életterét. A munkát idén is a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Hüllővédelmi Szakosztályával közösen végeztük.

tek:nős

csapdák használat előtt

17

6. Részvétel rendvédelmi napokon, és egyéb rendezvényeken.
Fonto:mak tartjuk, hogy az állampolgárok is megismerjék. az ÖrE:zolgálat munkáját, ezért
igyekszünk minden meghívásnak eleget tenni, ahol tájékoztathatjuk az érdeklődőket az
általunk végzett feladatokról. Ilyenkor a kicsikre is gondolunk, részükre kézműves
foglalkozásokkal, egyszerűbb játékos feladatlapokkal készülünk.

nyílt nap a BRFK XVII Kerületi Kapitányságán

18

Kőbányai

Rendvédelmi Nap

19

Kőbányai

Rendvédelmi Nap

XVIII kerület, Szüreti Fesztivál

20

2018-ban, az alábbi rendezvényeken vettünk részt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyílt nap a RRFK XVII. kerületi Kapitúnyság,ín
Darus Utcai Általános Iskola, rendvédelmi előadás a BRFK XVTII. Kerületi
Kapitányság munkatársaival
Pogány Frigyes Gimnázium közösségi szolgálati börze
Bp. XVIII. kerület, Bókay kert, gyereknap,
Gödöllői Természetfilm Fesztivál
Vasvári napok Bp. XVIII. kerület
Közösségi szolgálati börze, Kispest, Deák Ferenc Gimnázium
VII. Rendvédelmi Napok, Bp. XVII. kerület
Nyílt nap a BRFK XVIII. kerületi Kapitányságán
Kőbányai Rendvédelmi Nap
Bűnmegelőzési tábor július-augusztus 5 hétig
Csülök Fesztivál, Bp. XVIII. Bókay kert,
Pestszentimrei Családi Nap,
Szüreti Fesztivál, Bp. XVIII. kerület
Hadi játékok, Szentendre
Kertvárosi Vigasságok, Bp. XVI. kerület
Bp. XVI. Batthyányi Ilona Általános Iskola (előadás) Iskolanap

21

7. Állatmentések
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vállalt feladatai közé tartozik, az önkormányzatok bel- és
külterületein egyaránt, a sérült vagy elhullott, házi- és vadállatok elszállítása.
Az elhullott vadállatokat a NÉBIH-hez szállítjuk veszettség vizsgálatra. A sérült vagy beteg
állatokat (állatorvosi segítséggel), különféle állatmenhelyekre szállítjuk, illetve ameddig
kapacitásunk engedi, saját kis madárkórházunkban ápoljuk. Így mentettünk idén különféle
fajú madarakat és más apró állatokat, árván maradt kis sünöket.
Visszatérő probléma, főleg a késő őszi és téli időszakban a lakott területeken kóborló és a
családi házak kertjeiben vagy közintézmények udvarán, telephelyeken táplálékot kereső rókák
megjelenése. Örszolgálatunk ilyenkor élve fogó csapda kihelyezésével próbál segíteni. (2018ban összesen 98!!! alkalommal helyeztünk ki élve fogó csapdát.) A befogott állatokat a
lakott területektől távolabb eső erdős területen engedjük vissza természetes környezetükbe.
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8. Madárvédelem
2018. márciusában eredményesen elvégeztünk egy alapfokú
Hortobágyi Madárkórházban.

26

madármentő

tanfolyamot a

9. Kertvárosi Tanyaudvar
Örszoleiilatunk a XVI. kerületi Önkormányzattal közösen, .,Kertvárosi Tanyaudvar" néven
egy környezet és természetvédelmi oktatási központ létrehozását tűzte ki céljául, a XVI.
kerület Sarjú úton található telephelyén.
Itt működik a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat bázisa, a terillet töhhi részén a környezettudatos
ne:ve:lési proje:ktiink elemeként, tanyaudvart, állatsimogatót hozunk létre, ahol a társult
kerületek óvódásai, iskolásai találkozhatnak az őshonos háziállatokkal. A tervek között
szerepel még egy kis tó létesítése, közösségi kert, madárbarát kert és előadó terem létrehozása
is. Ezért 2019-ben két fő tanyagondnokkal bővül a létszámunk.

A Bázis 2018 év végén

27

2018-ban elkészült az új fakerítés, automatizáltuk a kaput, felépült egy szaletli, fürjes-házak,
nyúlólak, galambdúc, vadász les, gémeskút.

28
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10.Díjak, elismerések

2018. november 17-én Főváros napja alkalmából rendezett ünnepségen, Tarlós István
főpolgármester úr, a Rákosmenti Mezei Örszolgálat részére, Budapest természetvédelmi
értékeinek védelme, biztonsága érdekében nyújtott példaértékű tevékenységének
elismeréseként Fövi1rosért Emlékzászló d(iat adományozott.
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Budapest, 2019 március 11.

Rákosment Mezei Őrszolgálat
Intézményvezető
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Szeged, Algyői út 40.
Tel.: +36 62 556-300
Web: www.fordhovany.hu

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

Cím: 1164 Budapest, Batthyány 1. u. 2.
Telefon: +36205935266 E-mail cím: menti.mezeiorszolgalat@gmail.com

ÁRAJÁNLAT
Tisztelt Rákosmenti Mezei Őrszolgálat!
Az előzetesen kiválasztott Ford Új Ranger, 2,2 TDCi 4x4160 LE M6 XLT felszereltségű gépkocsira a következő ajánlatot teszem:

Részletek:

Árak:

Szín:

A gépjármű alapára :

7 370 OOO Ft +ÁFA

A gépjármű extrákkal növelt ára:

7 670 OOO Ft +ÁFA

Oyster silver pezsgő metálfényezés
Alapfelszereltség: az aktuális árlista alapján
Extrák ára :

300 OOO Ft +ÁFA

Extrák:
Oyster silver pezsgő metálfényezés
Vonóhorog

111 60 OOO+ Áfa

111 85 OOO+ Áfa

Ft

Ft

Egyedi kedvezmény:

-1 095 OOO Ft +ÁFA

"Off-road csomag": -Hátsó differenciálzár-Alsó motor- és
váltóműburkolat

111

-Extra burkolat az üzemanyagtartályon

összesen:

6 575 OOO Ft +ÁFA

160 OOO + Áfa Ft

Az árak tartalmazzák a regisztrációs adót, de az ÁFA-t, a forgalomba helyezés és egyéb illetékek költségeit nem fogi alja magába 1
Ajánlatunk a jelenleg érvényes árlista alapján készült, érvényes: 2019-03-20 -ig!

Érdeklődését megköszönve maradok tisztelettel:

Szeged, 2019.03.12.

Soós, Zoltán
HOVÁNY Kft.

13630720:!992
soos.zoltan@hovany.hu

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

ÁRAJÁNLAT
Az előzetesen kiválasztott gépkocsira a következő ajánlatot teszem :
Autó típusa:
AWD

Ford Ranger{P375MCA) XLT 4 ajtós dupla kabinos, 2.2L TDCi Euro6 [160 LEJ M6

Szín:

Oyster Silver / Ebony {Penta Fabric szövet)

Alapfelszereltség: az aktuális árlista alapján
Extrák megnevezése:
• Metálfényezés

•

•

Extrák ára:
120 OOO

1GO OOO

Ull-road csomag -dlfferenclállár, dbú 111ulu1és osztóműburkolat, extra burkolat az
üzemanyagtartályon
Vonóhorog /a hátsó aláfutásgátló és lökhárító
törlésre kerül/

55000

Árak:

A gépjármű alapára:

A gépjármű extrákkal növelt ára:
Összes engedmény:
l::ngedmenyes ar:
Tartozék ár:
összesen:

7 340 000.7 675 000.-1 075 000. 6 600 000.-

u.6 600 OOO.-

Az árak tájékoztató jellegűek, a jelenleg érvényes árlisták alapján készültek, a tényleges
vételárat az adásvételi szerződés tartalmazza.

Az árak az ÁFA-t, a forgalomba helyezés és egyéb illetékek költségeit nem tartalmazza!
A gépkocsi átadásának tervezett időpontja: Rendeléstől számított 10 munkanapon belül
Forgalomba helyezés várható költsége: 75.000 HUF + ÁFA
(Vizsgáztatás, Zöldkártya, KRESZ tartozékok, átírási illeték, rendszám, stb .. . )
Ajánlatunk 2019.03.31-ig érvényes!
Budapest, 2019.03.12

D Ford Solymár
2083 Solymár,
Sport utca 23.
Tel.: +36 26 560 910

lnfo@fordsolymar.hu

D Ford Solymár-Esztergom
2500 Esztergom.
Visegrádi út 44.
Tel. : +3633 509 400
lnfo@fordsolymar.hu

D FordStore Solymár-M3
1152 Budapest.
Városkapu utc:a 11.
Tel.:+361265 5155
info@fordsolymar.hu

A Ford Európai Elnöki Dijával tizenkétszeresen kitüntetett fökereskedll.
~r;,lym~r-$1r1l11y Kft ?l'lA'.l <;nlym.'ir. Sr,nrt u '23.
<..:egJegyzekszám: l::1°UY·U/IU46. Ad6sz.im: 12079645-4°13. Csoport azonosltö: 177'82469-5°1'3.

Nálunk az autó is a családhoz tartozik

Ajánlat ID: 29350

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére
Tisztelt Oláh Csaba úr!
Előzetes

egyeztetés alapján ezúton küldöm ajánlatunkat FORD RANGER 2,2L (160) M6 DUPLA

KABINOS XLT 4 modellünkről.

A Ford minden típusára 2+3 év garancia vonatkozik, ezen felül +1 év Autócentrum Szabó garancia
érvényesíthető

Nálunk vásárolt modellekre, továbbá 2 év fényezési, és 12 év átrozsdásodási garancia él

valamint díjmentesen európai "RSA-Roadside Service Assistant

műszaki

segélyszolgálat"

is igénybe vehető. A következőkben részletesen kitérünk az Ön által meghatározott gépkocsi

paramétereire és a vásárlással kapcsolatos információkra.

I. FORD RANGER 2,2L (160) M6 DUPLA KABINOS XLT 4
Műszaki

adatok:

Hengerűrtartalom (cm3):
Teljesítmény (KW/LE):
Üzemmód:
Váltó:

2200
118/160
Gázolaj
6 FOK. MANUÁLIS

1, RANGER 2,2L (160) M6 DUPLA KABINOS XLT 4

Alapfelszereltség:
ABS

- kipörgésgátlóval
ESP menetstabilizáló rendszer
- Elektronikus vészfékasszisztens
- Visszagurulásgátló
Vezető-

és utasoldali

első

légzsák

Oldallégzsákok és függönylégzsák
Vezetőoldali térdlégzsák
Kettős központi zár
Sebességtartó automatika
Harmadik féklámpa
Keréknyomás-figyelő rendszer
Krómozott kilincsek
Krómozott tükörház
Krómozott hűtőrács

~d, Kis-Duna utca !l. l Tel.: +36 (23) 524 028 I Nyitva tartás: H-P: 8-18, SZ: 9-13

lnlo@fordszabo.hu

I www.fordszabo.hu

I www.autocentrumszabo.hu

Nálunk az autó is a családhoz tartozik

Hátsó aláfutásgátló - króm
Színre fújt első lökhárító
Hátsó sárfogó gumik
Elektromosan állítható, fűtött, behajtható külső tükrök
Automatikusan elsötétedő visszapillantó tükör
Elektromos első ablakemelők
- automata fel-le funkcióval a vezető oldalon
- Elektromos hátsó ablakemelők
Fűthető első szélvédő

Hátsó ablakfűtés
Kapcsolható összkerék meghajtás
Manuális klímaberendezés pollenszűrővel
4 Irányban manuálisan állítható vezetőülés deréktámasszal
Szervokormány
Esőérzékelős ablaktörlők

Automata fényszóróvezérlés
Első ködfényszórók
Fényszórómagasság állítás
Krómozott belső ajtónyitók
Bőrkormány

2 Irányban állítható kormány
Bőr váltógomb borítás
Középső kartámasz pohártartóval a 2. sorban
Szőnyeg a vezető oldalon
2. sori 3 személyes utasülés fejtámasszal
ICE csomag 50
- AM/FM
- 6 hangszóró
- CD rádió (mp3 lejátszós)
- 4,2"-os multifunkcionális kijelző
- SYNC rendszer vészhelyzeti asszisztenssel
- USB és AUX csatlakozó
- kormányról vezérelhető
- Bluetooth
Rakományrögzítő fülek
Rakományrögzítők a plató falán kívül
Zárható platóajtó
Raktérbetét
7.0x16"-os könnyűfém felnik
- 255/70 R16 gumik
Pótkerék
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FORD RANGER 2,2L (160) M6 DUPLA KABINOS XLT EUR06 árkalkuláció

Gépkocsi alapára:
VONÓHOROG
OYSTER SILVER FÉNYEZÉS
OFF-ROAD CSOMAG

7 340 OOO
55 OOO
120 OOO
160 OOO

Listaár összesen:

HUF
HUF
HUF
HUF

7 675 OOO HUF
1 ni;i; nnn Hl 1F
6 620 OOO HUF

Kedvezmény:
Akciós vételár:
Akciós bruttó vételár:

8 407 400 HUF

Készletes autó!
Forgalomba helyezés költsége

Az Ön által kiválasztott FORD RANGER 2,2L (160) M6 DUPLA KABINOS XLT 4 modell forgalomba
helyezésének költsége: 120 OOO HUF, mely tartalmazza a rendszám, forgalmi, törzskönyv árát, valamint
a műszaki vizsga, zöld kártya, 0 revíziót.
Autócentrum Szabó Premium szolgáltatások

Számunkra az értékesítés mellett kiemelten fontos, hogy márkaszervizünkben is partnereink között
számíthassunk Önre ezért kidolgoztuk egyedi kedvezményeinket, mely során akár 30% munkadíj
kedvezményt is elérhet. A kedvezmény érvényesítéséhez egyedi szerviz megállapodásunk aláírása
szükséges, mely a kedvezmények mellett díjmentes szolgáltatásokat is tartalmaznak. Pl.: díjmentes
csereautó, díjmentes gumihotel. .. stb.
Garancia: 5+1 = 6 év
Az Ford, mint gyártó a Ford gépkocsikra 2+3 év gyári garanciát biztosít, valamint 2 év fényezési és 12
év átrozsdásodási garanciát biztosít. Nálunk vásárolt modelleknél az S év gyári garancián felül további 1
év Autócentrum Szabó garancia érvényesíthető. Az Autócentrum Szabó kiegészítő garancia egy
megállapodás megkötése során érvényesíthető. Részletek felől érdeklődjön elérhetőségeimen
FORD Assistance

A Ford, ügyfeleinek hosszú távú elégedettsége és mobilitásának biztosítása érdekében minden Ford
tulajdonos számára - új gépkocsija megvásárlásától kezdve - ingyenes Európai Assistance szolgáltatást
nyújt. E segélynyújtási szolgáltatás a gépjármű első szervizéig automatikusan jár.
Szerviz intervallum
Haszongépjármű esetén a szerviz intervallum benzines modellnél 1 év vagy 20.000 km diesel modellnél
1 év vagy 20.000km, Transit modelleknél 1 év vagy 25.000 km, első ajánlott olajcsere 3.000 km-nél.

Egyedi felépítmények

Amennyiben

egyedi felépítménnyel szeretne haszongépjárművet rendelni, kérem jelezze
hogy az optimális megoldás kidolgozása érdekében elkészítsem egyedi ajánlatunkat.

elérhetőségemen,

Ford finanszírozás
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Az Autócentrum Szabó Kft.-nél arra törekszünk, hogy egyedülálló lehetőségekkel, finanszírozással
segítsünk minden Ford modellt választó ügyfélnek. Ismerje meg Ön Is a kifejezetten Ford vásárlók
számára kifejlesztett finanszírozási termékeit.
Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését és kielégítő információt adott.
További kérdéseivel kapcsolatban állunk szíves rendelkezésedre FORD, FIAT, FIAT PROFESSIONAL,
ALFA ROMEO, LANCIA, ABARTH, RENAULT, DACIA márkakereskedésünkben és márkaszervizünkben ,
ahová szeretettel várjuk Önt próbaút lehetőségével is, melyhez telefonos időpont egyeztetés szükséges.
Amennyiben egyéb kérdése van nyugodtan hívjon a +36 23 524 028 központi számon, vagy közvetlen
ciérhctÖ!.égcmcn 1.:!b ::lU /~l 21'11.
Üdvözlettel

GÁL RÓBERT
értékesítési tanácsadó / sales manager
E-mail: gal.robert@autocentrumszabo.hu
Mob.: +36 30 791 2141
www.autocentrumszabo.hu
Érd, 2019.03.12.
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