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  ______. számú előterjesztés 

Budapest Főváros X. kerület  

Kőbányai Önkormányzat 

Polgármestere 

Előterjesztés  

a Képviselő-testület részére 

a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a mezei 

őrszolgálati feladatait társulásban látja el. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó 

Társulásnak (a továbbiakban: Társulás) öt fővárosi kerületi önkormányzat volt a tagja, amelyek 

közül kettő 2020. december 31-ével kivált a Társulásból. A kiválás kapcsán szükségessé vált a 

hatályos társulási megállapodás (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) módosítása különös 

tekintettel a tagok közötti új költségviselési arányra. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 90. § (2) bekezdése 

szerint a társulás működési költségeihez – a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában 

– a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak. 

A Társulási Megállapodás a fenti jogszabályi rendelkezéstől eltérően a feladatellátással érintett 

terület nagysága alapján határozta meg a tagok költségviselési arányát, amely alapján az 

Önkormányzat 15%-ban járult hozzá a Társulás működési költségeihez. A Társulás a mezei 

őrszolgálati feladatok ellátásán túlmenően fenntart egy tanyaudvart is, amelynek költségeit 

kizárólag Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat viseli. A hatályos Társulási 

Megállapodást az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezetének VIII. 

Fejezet 2. pont a) alpontja szerint 2021. január 1-jétől az Önkormányzat pénzügyi 

hozzájárulásának mértéke 31,37%-ra emelkedne. A tervezet az új XII. Fejezetben rendelkezik a 

Tanyaudvar működtetéséről. A módosítás ezen túlmenően néhány pontosító rendelkezést is 

tartalmaz.  

Javasolom, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a Társulási Megállapodás módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Társulási Tanács 10/2020. (VI. 29) határozatában 

foglaltak szerint azzal, hogy felhívja a Társulási Tanácsot, hogy a költségviselési arányokat a 

módosítás elfogadásától számított egy éven belül vizsgálja felül. A felülvizsgálat célja az, hogy a 

működési költségek még inkább a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat által az egyes kerületek 

vonatkozásában ellenőrzött terület és az elvégzett munka arányában kerüljenek meghatározásra. 

A Társulási Tanács 2020. június 29-ei ülésének jegyzőkönyve az előterjesztés 4. melléklete. 

A módosítás szerinti 31,37%-os költségviselési arány alapján az Önkormányzat 2021. évi fizetési 

kötelezettsége 25 096 611 Ft, melyet a Társulási Tanács Elnökének 2/2021. (02. 11.) elnöki 

határozata tartalmaz. A határozat az előterjesztés 5. melléklete.  

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A két tag kiválására tekintettel a Társulási Megállapodás módosítása a tagok jogszabályban 

meghatározott feladata. A módosítás az új helyzetnek megfelelően szabályozza a Társulás 
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működését különös tekintettel a költségviselési arányokra. A módosítás által biztosítható a 

Társulás további jogszerű működése. 

 

III. A végrehajtás feltételei 

A Társulási Megállapodás megkötéséről, valamint annak módosításáról a tag kerületi 

önkormányzatok képviselő-testületei döntenek. A képviselő-testületek határozatai alapján a 

megállapodást a polgármesterek írják alá. 

Az Önkormányzat által a 2021. évben fizetendő hozzájárulás fedezeteként a Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 8. melléklet 9. sora 17 204 489 Ft-ot tartalmaz a 

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatására, amely a 2020. évi bázisadat alapján került 

tervezésre. A 2021. évi fizetési kötelezettség többleteként jelentkező 7 892 122 Ft-ot a 

költségvetési rendelet 12. melléklet 8. soráról (polgármester általános tartaléka) javasolom 

biztosítani.  

 

IV. Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 

előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglalt határozatokat. 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

 

 

D. Kovács Róbert Antal 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 

  



3 
 
 

 

 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (… …) határozata 

a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmenti 

Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a Társulási 

Tanács 10/2020. (VI. 29) határozatában foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhívja a Társulási Tanácsot, hogy a költségviselési arányokat a 

módosítás elfogadásától számított egy éven belül vizsgálja felül. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott megállapodás 

aláírására, és felkéri a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

 

 

 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (… ...) határozata 

a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulásnak fizetendő 2021. évi hozzájárulás 

fedezetének biztosításáról 

 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmenti Mezei 

Őrszolgálatot Fenntartó Társulásnak fizetendő 2021. évi hozzájárulás fedezetére a Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 8. melléklet 9. során rendelkezésre 

álló előirányzat kiegészítéseként 7 892 122 forintot biztosít a 12. melléklet 8. sora (polgármester 

általános tartaléka) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint 

a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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