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Jelen vannak: .. :zld.: ... i6!iifJ!Q .... : ... _-;Í,:.J.(!?.::{) _____ , 
Ková�s P,

éter polgá�ester - Társul�s� Tan�cs ••·�: ,. _ \J ;,:. ,,.,é<J. ... �,.::�_,,_,,.01 .,. ,.,_ Musto Geza alpolgarmester -Társulas1 Tanacs rg�n'fe���aj 
dr. Matlák Gábor alpolgármester -Társulási Tanács Tag (megbízás csatolva) 
dr. Füzesi Péter alpolgármester -Társulási Tanács Tag (megbízás csatolva) 
Szaniszló Sándor polgármester - Társulási Tanács Tag 

Meghívottak: 

Oláh Csaba- Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézményvezetője 
..Dr. Ronyecz Róbert- XVIII. kerületi Önkormányzat, jegyző 
-dr. Zsidei Kinga - XV. kerületi Önkormányzat Hatósági Főosztályvezető 
Nyíriné Kovács Ildikó - XVI. kerületi Önkormányzat, Költségvetési- és Pénzügyi Irodavezető 
Müller Kinga - XVI. kerületi Önkormányzat, Intézményi Irodavezető 
Sinkovics Zsuzsanna - XVI. kerületi Önkormányzat GAMESZ vezetője 

Kovács Péter elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa határozatképes - a csatolt jelenléti ív 
tanúsága szerint-, 11 óra 00 perces kezdéskor 5 tagja van jelen. 
Kovács Péter elnök tájékoztatja a tagokat napirendetekről. 

Kovács Péter ezután javaslatot tesz az alábbi napirend tárgyalására a megjelölt sorrendben és 
tartalommal. 

1. Javaslat a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadására és a
2019. évi költségvetési maradványának jóváhagyására

2. Az Önkormányzat által igénybe vehető legalacsonyabb szolgáltatás meghatározása,
ennek alapján az Önkormányzat 2020. évi hozzájárulásának csökkentése és a Társulás
2020. évi költségvetésének a módosítása

3. Soron kívüli beszámoló 2020. évben a Társulás Budapest XVIII. kerületében végzett
tevékenységéről.

4. Döntés az Önkormányzat 2020. december 31. napjával történő kiválási folyamatának
lebonyolításában a Társulás részéről résztvevő szakemberek kijelöléséről, a kiválási
folyamat egyeztetési tárgyalásainak ütemezéséről.

5. Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata kiválásának megtárgyalása

6. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása

7. Javaslat pályázat kiírására a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat magasabb vezetői
megbízására

8. Egyebek



















































KIVONAT 

KÉSZÜLT A RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLATOT FENNTARTÓT ÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 

7. Napirendi pont:

2020. JÚNIUS 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 
1. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Javaslat pályázat kiírására a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat magasabb vezetői megbízására 
Előterjesztő: Kovács Péter elnök 

HATÁROZAT: 
11/2020. (VI. 29.) 
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy 
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézményvezetőjének megbízására pályázatot ír ki, az 
alábbiak szerint: 

„A RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁS 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (1165 Budapest, Sarjú út 5.) mezőőr munkakörének betöltésére 
magasabb vezetői (igazgatói) megbízással, az alábbiak szerint: 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2021. január 1. - 2025. december 31-éig, 5 év határozott 
időre szól. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: az intézmény székhelye: 1165 Budapest, Sarjú út 5., valamint az 
Önkormányzati Társulás tagjainak földrajzi területe, ami 2021. január l-jétől Budapest X., XVI., és 
XVII. kerületeinek területe.

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi 
és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény szerinti mezőőri feladatok ellátása, az 
Önkormányzati Társulás területén; valamint az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, 
együttműködés a fenntartóval. 

A pályázati feltételek: 
• Felsőfokú végzettség és szakirányú szakképesítés.
• Mezőőri vizsga.
• Legalább öt év szakmai gyakorlat.
• A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elnyerésénél előnyt jelent: 
• Legalább két éves vezetői tapasztalat.
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