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a Képvise_lő-testület részére 

:!> 5'-f . számú előterjesztés 

a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

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. pont b) alpontja alapján a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat (a továbbiakban: Őrszolgálat) ,,gondoskodik az Őrszolgálat költségvetésének, 
költségvetési beszámolóinak és zárszámadásának elkészítés~ről" . 

Az Őrszolgálat elkészítette a 2020. évi zárszámadást magába foglaló szöveges beszámolóját, 
melyet az előterjesztés 2. melléklete tartalmaz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 
beszámoló elfogadására. 

_II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2.021. auglOilu\!1,6 1 6:' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

bó Krisztián 
jegyzó 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat' Képviselő-testületének 
.. ./2021. ( ...... ) határozata 

a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

2020. évi zárszámadás 

Szöveges beszámoló 

Intézmény megnevezése: Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
Adószám: 15766191-1-42 
Tel.: +36-1-608-2820 
E-mail: rakosmenti@mezoor.hu 

,Budapest, 2021. március 12. 
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F elatlatellátás általá11os értékelése 

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a 2020. évi költségvetéséből zökkenőmentesen tudta 
finanszírozni a dolgozók munkabérét, a fonnaruhákat, munkaruhákat, a gépjárn1üvek 
karbanta1iását, üzemanyag ellátását, illetve egyéb dologi és személyi kiadásokat. 

A 2020. évben kialakult járványügyi helyzet miatt megnövekedett a védőfelszerelés és 
fe11őtlenítőszerek használata, de az erre a célra fordítható tervezett keretösszeg teljes egészében 
fedezte a szükségletet. 

A márciusban bevezetett kijárási korlátozás, vásárlói időkorlátok miatt az Őrszolgálat dolgozói 
a kötelező feladatukon felül , részt vettek az idős és beteg emberek mindennapi ellátásában is. 

l(öltségvetési bevételek teljesülése 

A tái·sult kerületek Önko1mányzatai (a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nélkül) 
a 2020. évben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetését 89 185 574 Ft -tal (Müködési 
célú támogatások államháztartáson belülről) támogatták. Az intézmény ezen felül 1 119 6.11 Ft 
Müködési bevételre és 110 OOO Ft Felhalmozási bevételre tett szert kamat és egyéb müködési 
bevételek jogcímen. · 

Az öt társult Önkorn1ányzatból közül négy Önkormányzat a társulási megállapodásban 
elfogadott összegeket az abban meghatározottak szerint bocsátotta az Őrszolgálat 
rendelkezésére. A társult Önkonnányzatok közül a Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2020. október O l-től nem kérte a mezőőri 
szolgáltatást, az Önkormányzat az éves hozzájárulási költségből, az első félévre eső 
hozzájárulási költséget teljesítette. 

A költségvetési bevételek főösszege a módosított előirányzat alapján 90 415 185 Ft, mely 
összeg 100 %-ban teljesült 

Finanszírozási bevételek teljesülése 

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 58 544 576 Ft járult hozzá az intézmény 
működéséhez · 

A finanszírozási bevételek föösszege 67 759 403 Ft, melyből 66 075 269 Ft teljesült, tel-iát a 
finanszírozási bevétele~ főösszege 97,5 %-ban teljesült. 
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Személyi kiadások: 

Költségvetési kiadások lllakulása 
(kie11ielt előirányzatonkénti bontásban) 

A személyi kiadásokat tekintve a 2020. évi 11. módosított előirányzat - 85 643 122 Ft - fedezte 
a kiadásainkat. mely összesen 79 882 437 Ft-ban teljesült. A személyi kiadás maradványa 
5 760 685 Ft 
A munkaadókat te'rhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 14 538 129 Ft, 
melyből kifizetésre került 14 461 287 Ft így ezen a soron a maradvány 76 842 Ft. 

A fenti két sor megtakarítása az időszakosan be nem töltött álláshelyek bér és járulékaiból, 
azonkívül a bérpótlékok mebrtakarításából adódik. 

Dologi kiadások: 
A 2020. évi költségvetés II. módosított előirányzata a dologi kiadásokra 51 761 354 Ft-ot 
irányoz elő, amiből a teljesítés 45 799 905 Ft, így a megtakarítás 5 961 449 Ft. A dologi jellegű 
megtakarítások, a korábbi évekhez hasonlóan az üzemanyagárak ingadozásából, a közüzemi 
díjak során keletkezett megtakarításból adódott. 

Beruházások: 
A beruházások II. számú módosított előirányzata 6 231 983 Ft, mely tervezett költség teljes 
egészében felhasználásra került, tehát az előirányzat 100 % ban teljesült. 

Felújítások: 
A felújítások előirányzata 247 650 Ft, mely kiadás a telephelyen lévő szerver, és számítógép 
felújítására lett fordítva, átcsoportosítva más könyvelési sorra. 

l(öltségvetési 1naradvány 

A 2020.évi II. számú módosított előirányzat alapján a 156 490 454 Ft bevételhez képest az 
Örszolgálatnak a 2020. évben 146 3 75 612 Ft kiadása volt. A l O 114 842 Ft maradvány a 
személyi és dologi kiadások megtakarításából adódik. 

" .) . 
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Az i11téz1né11y vagyonának alakulása 

A Rákosmenti Mezei Örszolgálatnál a 2020. költségvetési évben a leltározás megtörtént. 
Az Őrszolgálat vagyona az alábbi eszközökkel gyarapodott: 

Philips IPS monitor 
Mobiltelefon Ilike F243 
2 db asztali számítógép 
Mobiltelefon Qilive Rugged Phone 
Mobiltelefon Huawei YBS 

Az Őrszolgálat vagyona az alábbiakkal csökkent: 

-
r 

Suzuk·i Yitara gépjárrnü 
(átadva a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlörinc
Pestszentimre Önkorniányzatának) 
Logitech hangszóró 
Mobil Apple IPhone SE 64GB Grey 
4 db autós kamera 
Mobiltelefon lphone SS 16GB 
Hőkamera Flir PS24 
Router Cisco 
Bluetooth heaclset 
Mobiltelefon Apple lphone 4S 
Móbiltelefon lphone 6 16GB 
Láncélező Hurricane 
Gigaset A 120 vezeték nélküli telefonkészülék 
3 db Nokia 216 Dual Sim mob.iltelefon 
Flash Office AMD I Számítógép 
Hegesztőgép Workzone FD 105 F 
Mobil nyomkövető 

Kmf. 
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A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Konn. rendelet (a továbbiakba"n: Kom1. rendelet) 11. § ( 1) bekezdése alapján a 
költségvetési szerv vezetője köteles a Ko1111. rendelet 1 . . melléklete szerinti taiialommal 
nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá 
a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy .,A hely i ö11konnányzali költség, etési szerv vezetője a 
nyilatkozatot az éves költség\ e tési beszámolóval egyii/1 kii/di mea az iránJ ító szen 1 ezet(fjének 
A 1 ezelői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási ·rendelet len ezetével együtt te1jeszti a 
kép, iselő-testület elé. " 

Fentiek szerinti kötelezettségemnek megfelelve teszem meg a következő nyilatkozatot: 

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről 

A) Alulírott Oláh Csaba, a Rákosmenti Mezei Örszolgálat költségvetési szerv vezetője jogi 
felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2020. évben az általam 
vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam 

, a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerü, eredményes, gazdaságos 
és hatékony müködéséről, 

}::- olyan szervezeti kultúra kialakításáról , amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti 
célok és é1iékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, 

~ a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerü 
használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

, a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, 
>- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredn1ényesség 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 
jogszerüségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolta,thatóságot, 
továbbá megfelel á hazai és közösségi szabályoknak, 

,.. aITól, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitüzött célokkal 
és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy vé6ri·e 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 kontroll rendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 
tettem eleget: 

KontroUkörnyezet: 
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, 
.amely valamennyi munkakörre vonatkozóan áttekinthetően tartalmazza a szervezeten 
belül elfoglalt helyet, az alá- fölé- és mellérendeltségi viszonyokat. 
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Belső szabályzatok: Az intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszeITel, 
amelyet folyamatosan aktualizál a jogszabályi és belsö 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. 
Humánerőfon-ás : Az intézménynél a humánerőforrás-kezelés átlátható, a kiválasztási 
rendsze1től kezdve a dolgozók foglalkoztatásán át az ösztönző rendszerig. Az intézmény 
gondot fordít a humánerőfoITás megfelelő kiválasztására, megtartására, fejleszt~sére, 
hatékony és eredményes foglalkoztatására, megbecsülésére. 
Etikai értékek és integritás: Az intézmény müködésébe'n érvényesülnek a szakmai 

· felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség é1tékei , 
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 é1tékekkel. A munkavállalók az 
etikai elvárásoknak megfelelően cselekszenek. 

Integrált kockázatkezelési rendszer: 
A kockázatok meghatározása és felmérése: Az intézmény tevékenységében, 
gazdálkodásában rejlő kockázatokat megállapítottuk és felmé1tük. 
A kockázatok elemzése: Meghatároztuk a felmért kockázatok bekövetkezési 
valószínüségét és az intézmény szervezeti céljaira gyakorolt hatását. Ezek alapján a 
kockázatok rangsorolása megtö1tént. 
A kockázatok kezelése: Minden felmért és rangsorolt kockázat esetében meghatározásra 
került a kockázatkezelés módja, a kockázatkezelést a vezetés minden folyamatba 
beágyazottan végzi . 
A kockázatkezelés fo,lyamatának 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, konupció: 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 türéshatárokon belül maradjanak. 
A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe van az ei1gedélyezési 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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Fdadatvégzés folytonossága: A dolgozók távozásakor munkakör átadás-átvételi 
· jegyzőkönyvek készülnek a távozó dolgozó valamennyi folyamatban lévő ügye 

beazonosíthatóan kerül átadásra. 

Infonnációs és kommunikációs rendszer: 
lnfom1áció és kommunikáció: Az intézmény vezetése biztosítja, hogy a munkatársak a 
feladatuk ellátásához szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzájussanak. 
Az intézményi kommunikáció fontos elemei a v'ezetői és belső é1tekezletek. 
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 leüja, hogy 
milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig. 

Nyomon követési rendszer (monitming): 
A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: Az intézmény vezetése folyamatos, 
naprakész infom1ációkkal rendelkezik a szervezeti célok megvalósításáról, amelynek 
egyik fontos eleme a vezetők és munkatársak rendszeres beszámoltatása. 
Belső ellenőrzés: Az intézmény belső ellenőrzését a polgá1mesteri hivatal belső 

ellenőrei látják el. A belső ellenőrök kockázatelemzés alapján határozzák meg az 
intézménynél az · ellenőrzések gyako1iságát. A belső ellenőrök munkájukat a 
jogszabályokban, a módszertani útmutatókban és az önkom1ányzat belső ellenőrzési 
kézikönyvében meghatározottak alapján végzik. ' . 
A belső kontrollok é1tékelése: A belső ,kontrollok értékelése 2020. évben megtörtént. 

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak 
megfelelően, átláthatóan, teljeskörüen és pontosan ti,.ikrözik a szóban forgó pénzügyi évre 
vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 

Kelt: Budapest, 2021: március 12. 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: Budapest, 2021. március 12. 

P. H . 

. aláírás 
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Feladatellátás, Intézkedések 
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A Rákosrnenti Mezei Örszo1gá1at 
a 2020-as évben tevékenységét 
2020 október · l-ig az 5 társult 
kerület területén összesen . 6801 
hektáron végezte. A létszám 20 
rnezoon státuszból állt. A 
feladataink ellátása során a 
hatékonyság növelése érdekében 
heti rendszerességgel járöröztünk 
a BRFK körzeti megbízott 
rendőrkollégáival, a Készenléti 
Rendőrség kutyás, lovas 

·· rendőreivel, a társult kerületek 
Közterület felügyelőivel, valamint 
a Fővárosi Természetvédeln:ii 
Őrszolgálat munkatársaival is. Az 

.,. így kibővült intézkedési jogkör 
hatékonyabb és eredményesebb 
intézkedéseket tett lehetővé. 

Terület nagyság megoszlása, a társulásban részt vevö kerületek között 
százalékos arányban 
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Feljelentések száma 2020 

BRF-K közös szolgálat óra/hónap 

Összesen: 855 óra 

144 

--------
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1400 

BRFK közös szolgálat alatt megtett kilóméter /hó 

Összesen: 8703 km 
133] 
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A hatályos jogszabályok által előírt feladataink mellett, a következő esetekben segítettük a 
társhatóságok, önkonnányzatok munkáját: 

• Hajléktalanok visszatérő ellenőrzése, a szélsőséges téli idöj-árás beálltával naponta 
kétszer. Ezen bejárások alkalmával ellenőriztük, hogy a fedél nélküliek tudnak-e füteúi, 
ha valamire szükségük volt azt tolmácsoltuk az illetékes segélyszervezetek felé, 
valamint ismertettük a melegedők elérhetőségét, címét. 

• A kutyasétáltatók ellenőrzése szintén folyamatos a szolgálati idő alatt. A 2020 évben 
összesen 89 alkalommal figyelmeztettük a kutyasétáltatókat a hatályos jogszabályok 
betartására. 

• A 2020-as évben 46 esetben kérték a segítségünket kutya chipolvasás miatt. Az esetek 
nagy részébén értesítettük a kutya tulajdonosát, amennyiben nem volt benne chip akkor 
az állategészségügyi szolgálatot értesítettük. 

• 2020-ban Rendőrkapitányságok 3 alkalommal ké1iék segítségünket eltűnt személyek 
felkutatásában 

• Az erdőterületek szintén folyamatos ellenőrzés alatt voltak az elmúlt évben. A fütési 
szezonban a falopások visszaszorítása, aszályos időszakban, a fő feladat a·tüzgyújtási 
tilalom betartatása volt. 

• A 2020-as évben összesen 19 alkalommal tartottunk megerősített szolgálatot, összesen 
3 gépjármüvel , 6 mezőőrrel 2 héten, k~resztül. Ezen szolgálatok alkalmával a legfőbb 
feladat az volt, hogy jelenlétünkkel preventív hatást gyakoroljunk a lakosságra. 

• 2020.évben, mint minden évben, az FKF által szervezett lomtalanítás, külön feladatot 
jelentett az Örszolgálatnak a társult önkormányzatoknál·. A lomtalanítás időtartama 
alatt, az érintett kerület külterületi része fokozottabban volt ellenőrizve. Ilyenkor 
megerősített szolgálattal, a társ szervekkel egyeztetve, együttmüködve láttuk el 
feladatunkat,-ami kite1jed a belterületi részekre is. 
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Kiemelkedő esemény 2020 ban: 

2020 márciusától a kialakult járványhelyzetben segítséget nyújtottunk a XVI. kerületi 
valamint a XVII. kerületi időskorúak és beteg személyek ellátásában. A védelmi 
intézkedések betartatásában. 
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Élelmiszer csomag kiszállítása 
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A mezőőr kollégák a 2020 év augusztus, hónapjában kite1jedt rnarihuánaültetvényt fedeztek 
fel és a helyszín közelében elfogták a feltételezett elkövetőt is! 

/ / 

Az ültelvény 
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2020.szeptember hó I 0-én a délutáni órákban bejelentés érkezett az Őrszolgálat ügyeleti 
telefonjára miszerint vízszennyezés jelei tapasztalhatóak a Naplás-tó tennészetvédelmi terület 
befolyó szakaszán. A Tennészetvédelrni Ö1:szolgálattal azonnal a helyszínre érkezünk, ahol 
megkezdtük a szennyezés felmérését, majd értesítettük a szakhatóságokat. · 

Terepi bejárás A szennyeze/1 víz 

2020.ban csatlakoztunk a tavasszal cl indult "Etesd a dokit" kezdeményezéshez! 

A mezőőrök csapata ebédet főzött a Pest megyei Flór Ferenc Kórház munkatársainak 
Kistarcsán. · 

Jó, hogy tudtunk segíteni és mosolyt csalni az egészségügyi dolgozók arcára, akik most már 
közel egy éve a frontvonalon harcolnak a km·onavírus ellen. 

Hálás szívvel köszönjük a munkájukat! 
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Vadállat tetemek elszállítása 

A társult önkom1ányzatok kül- és belterületeiről 2020-ban, összesen 11 (!) alkalommal 
szállítottunk állati hullát a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósághoz (Budapest, 
2, Tábornok u. , 1 143). 
Egy ilyen elszállítás kb. 2-3 órát vesz igénybe (dokumentumok kitöltése, várakozási idő stb.). 

Öz gázolás 
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Környezettudatos gondolkodásmód 

Örszolgálatunk fontosnak tmija a fel növekvő 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. A 2020-as évben megközelítőleg 1 300 . gyermeket kalauzoltunk körbe a 
tanösvényeken, mind az . öt társult önkonnányzat részéről. 2020-ban a pandémia 
következtében csökkentek a tanösvény bejárások. 

Teszedd 2020: 

Örszolgálatunk hosszú ideje részt vesz Magyarország legnagyobb szemétszedési 
programjában a Teszedd akcióban, mely sajnálatos módon elmaradt a járványhelyzet miatt. 
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Közösségi szolgálati munkaprogram 

Örszolgá1atunk 2013 őszén csatlakozott a közösségi szolgálati munkaprogramhoz, mint 
fogadó intézmény. A program keretén belül vállaljuk, hcígy a nálunk jelentkező d-iákoknak 
számukra megfelelő munkát adunk és az eltöltött időt igazoljuk. Alkalmanként ez 3 órát, illetve 
hétvégén és szünidőben akár 5 órát is jelent diákonként. A csatlakozás óta, 2020. év végéig, 69 
tanintézménnyel kötöttünk együttmüködési megállapodást. Létszámtól függően biztosítjuk a 
szolgálati gépjárműveket, amivel a területre tudjuk szállítani őket , ott pedig a mezei őrszolgálat 
bemutatása mellett a környezettudatos életmódra is felhívjuk a figyelmi.l et. 

Bízunk benne, hogy a közösségi programokon való részvételekkel , illetve a 
Tanyaudvaron való munkával a fiatalok közelebb kerülnek a tem1észethez, valamint az itt 
elvégzett munkával kedvet kapnak egy hagyományőrző életmódhoz. 

Közösségi szolgálati munkaprogramok 

17. 



Online előadás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudon,ányi Kar 
hall gató inak. 

\~~i~·\ 
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Online előadás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói számára 
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Állatmentések 

A Rákosrnenti Mezei Őrszolgálat vállalt feladatai közé tartozik, az önko1111ányzatok be]- és 
külterületein egyaránt, a séri.ilt 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 eyllatkórházunkban ápoljuk. Így mentettünk az elmúlt évben 
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 kihelyezésév"el próbál segíteni. (2020-
ban összesen 32 ! ! ! alkalommal helyeztünk ki élve fogó csapdát.) A befogott állatokat a lakott 
területektől távolabb eső, erdős területen engedjük vissza te1111észetes környezetükbe. 

Menlell őz 
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Kertvá1·osi Tanyaudvar 

Örszolgálatunk a XVJ. kerületi Önkonnányzattal közösen „Ke11városi Tanyaudvar"' néven 
egy környezet és tennészetvédelmi oktatási központ létrehozását tüzte ki céljául, a XVJ. kerület 
Saijú úton található telephelyén. 
Itt működik a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat bázisa, a terület többi részén a környezettudatos 
nevelési projektünk elemeként, tanyaudvart, hozunk létre, ahol a társult kerületek óvodásai , 
iskolásai találkozhatnak az őshonos háziállatokkal. Az évről évre szépülő Tanyaudvar 
folyamatosan vá1ja a látogatókat, akik egyre többen fedezik fel ezt a helyet. Sok terv van még, 
melyet végre kell hajtani, ezek között szerepelnek az új állattartó épületek, melyekbe 
költözhetnek majd az új jövevények. Megépült az előadó t_erem is, mely nagy segítség lesz 
abban, hogy a pandémia elmúltával fedett helyen is lehessen előadásokat tartan.i az érdeklődő 
csoportoknak. · 
2020 november 8-ig, a vírus vészhelyzet miatti bezárásig 3056 lcítogalánk volt a 
Tanyaudvaron. 

A Bázis 2020-bon (Google térkép. SC!ját.fótó) 
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2020-ban a tervek sze1int elkészült a vízi szárnyas ház a disznóól, a birkák karámja és a 

baromfiak fajta sze1int bemutató helye 

Víziszárnyasok lakhelye a Tanyaudvaron 

Disznóól 
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Birka karám 

Fajta szerinti baromfi bemutató 
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A Rákosmenti Mezei Örszolgálat tanyaudvar átadója 2020. október. 2-án 
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