
2.sz. melléklet – a 105/2022. sz. előterjesztéshez 

Szám:   

 

 

HÁROMOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

egyrészről a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság  

székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.  

adószám: 15720120-2-51 

számlaszám: 10023002-01451478 (Magyar Államkincstár) 

képv.: Dr. Nagy László r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány 

(a továbbiakban: RFK), 

 

másrészről a Szadai Polgármesteri Hivatal - Közterület-felügyelet 

székhely: 2111 Szada, Dózsa György út 88. 

adószám: 15391621-2-13 

számlaszám: 11742049-15730545 (OTP BANK) 

képv.: Dr. Finta Béla jegyző 

(a továbbiakban: Közterület-felügyelet), 

 

harmadrészről a Szadáért Polgárőr Egyesület 

székhely: 2111 Szada, Rákóczi u. 4. 

adószám: 19088730-1-13 

nyilvántartási szám: 13-02-0007519 

képv.: Czakó József elnök 

(a továbbiakban: Polgárőrség), 

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) 

 

az alábbi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik. 

 
l. A megállapodás jogi alapja: 

 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) 17. pontja, valamint a 17. §. (1)-(4) pontjai. 

- a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 

- a közterület- felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 

- a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. tv . 

6. § (1)-(2) bekezdése. 

 
2. A megállapodás célja: 

 

- Szada Nagyközség közrendjének, közbiztonságának növelése, a szervezett és 

tervszerű bűnmegelőzés társadalmasítása, a bűncselekmények csökkentése, a 

bűnalkalmak lehetséges minimalizálása, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint 

a bűnmegelőzés elősegítése. 

- A Polgármesteri HivataL, a Rendőrség, és a Polgárőrség közrendvédelmi célú 

tevékenységének összehangolása, a Felek együttműködésének megerősítése. 
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3. Az együttműködés területei: 

 

- Felek, a bűnözés elleni fellépéssel, bűnmegelőzéssel, a közbiztonság 

javításával, a közterületek rendjével, a család-, gyermek- és ifjúságvédelemmel, a 

baleset -megelőzéssel, a vagyonvédelemmel, környezetvédelemmel, a kábítószer 

fogyasztás visszaszorításával összefüggő közös érdekeiket kifejezve 
megállapodnak abban, hogy feladataik ellátása során - az alábbi szempontokat 

figyelembe véve - együttműködnek. 

- A közös segítségnyújtás lehetőségeinek megteremtése a három fél között, a 

Szada Nagyközség közigazgatási területén bekövetkezett káresetek, tűzesetek és 

egyéb, a lakosságot, élet - és vagyonbiztonságot fenyegető rendkívüli események 

megelőzése és elhárítás érdekében. 

 
4. A Közterület-felügyelet vállalja: 

 

- Havi rendszerességgel – a tárgyhónapot követő hónap 3. munkanapján, elektronikus 

úton - írásban tájékoztatja a Gödöllői Város Rendőrkapitányság Veresegyházi 

Rendőrőrsének parancsnokát  a lakosság által a közrenddel, közbiztonsággal és 

közlekedés-biztonsággal kapcsolatosan az előző hónapban a Közterület-felügyeletnél 

tett bejelentésekről, panaszokról és az azok alapján, továbbá hivatalból megtett 

konkrét intézkedéseiről – másolatban eljuttatva havi jelentését a Polgárőrség 

Elnökének, a Polgármesternek és a Jegyzőnek. 

- A lakossági bejelentések és panaszok kezelésében, illetve megoldásában figyelembe 

veszi a Rendőrség útmutatását és a Polgárőrség véleményét. 

- A Rendőrséggel minden tárgyhónapot megelőző hónap utolsó hetében – a szolgálati út 

betartásával - egyezteti tárgyhavi kapacitásait, s az arra alapozott szolgálat-tervezés 

rendelkezésének megfelelően (hetente legfeljebb egy alkalommal, alkalmanként 

legfeljebb 4 órás időkeretben) 1 fő közterület-felügyelő nappali járőrszolgálatot 

teljesít a körzeti megbízott rendőr kíséretében. 

- A Polgárőrséggel minden tárgyhetet megelőző hét utolsó munkanapján – a szolgálati 

út betartásával - egyezteti tárgyheti kapacitásait, és arra, továbbá a Rendőrséggel 

egyeztetett havi szolgálat-tervezés szerinti beosztására alapozva, hetente legalább két 

alkalommal (célszerűen keddi és csütörtöki munkanapokon), alkalmanként legfeljebb 

4 órás időkeretben) 1 fő közterület-felügyelő 1 fő polgárőrrel közösen nappali 

közterületi járőrszolgálatot teljesít. 

- A Polgárőrség részére kutatja a közös feladatteljesítésre, célok elérésére kiírt 

pályázatokat, azok előkészÍtéséhez szakmai segítséget nyújt. 

 
5. A Rendőrség vállalja: 

 

- Közreműködik a Polgárőrség tagjainak képzésében, ennek során fokozott figyelmet 
fordít a polgárőrök speciális, valamint általános és Európai Uniós bűn 
megelőzési, baleset- megelőzési témájú jogszabályok ismertetésére, oktatására. 

- A képzéseken részt vett és vizsgázott polgárőröket fokozottan bevonja a rendőri 

munkába. Elősegíti a Polgárőr tagfelvételi munkát. 

- A Polgárőrség részére, kutatja a közös feladatteljesítésre, célok elérésére kiírt 

pályázatokat, azok előkésztéséhez szakmai segítséget nyújt. 

- Támogatja a polgárőrségről szóló törvényben rögzített és költségvetési 

támogatásban részesíthető feladatok teljesítését. 
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- A bűnügyileg fertőzött területeken a bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési akciók 

során közös szolgálatot szervez, szükség esetén bevonja a bűncselekmények 

külső - (terület- zárás), rendezvények, balesetek, illetve a természeti katasztrófák 

helyszíneinek biztosításába, egyes csapatszolgálati feladatok végrehajtásába (pl.: elt 

űnt gyermek, vagy személy kutatása, keresése). 

- A megyei baleset-megelőzési bizottság szakirányításával és támogatásával a 
Polgárőrséget bevonja a baleset-megelőzési tevékenységbe. 

- A Polgárőrség tagjait bevonja veszélyes helyeken (iskolák, óvodák környékén) a 

gyalogos forgalom segítésébe, a veszélyeztetett iskolás - és időskorúak 

megóvásába, az ezzel kapcsolatos propagandamunkába, előadások, vetélkedők 

szervezésébe. 

- Folyamatosan tájékoztatást ad bűnügyi -, közbiztonsági-, közlekedésbiztonsági 

helyzetről, a jogszabályokban meghatározott lehetőségeken belül adatokat biztosít a 

bűnmegelőzési tevékenységhez (pl.: személy, gépjármű  - és tárgykörözés. stb.). 

- A Közterület-felügyelettől kapott havi jelentések alapján és a tárgyhavi kapacitásukról 

kapott adatokra alapozva, a szolgálat-tervezés során hetente legfeljebb egy 

alkalommal, alkalmanként legfeljebb 4 órás időkeretben  módot teremt arra, hogy 1 fő 

közterület-felügyelő nappali járőrszolgálatot teljesítsen a szadai körzeti megbízott 

rendőr kíséretében Szada Nagyközség közigazgatási területén. 
 
6. A Polgárőrség vállalja : 

 

- Rendszeresen végez bűn megelőzési célú járőrszolgálatot és folyamatosan 
tájékoztatja az Önkormányzatot a Szada Nagyközség területén tapasztalható 
közterületi anomáliákról. 

- Népszerűsíti a bűnmegelőzési  -, baleset-megelőzési-, vagyonvédelmi-, környezet- és 

természetvédelmi tevékenységet, valamint az ezzel összefüggő ajánlásokat 

közvetíti tagjai részére. 

- A lehetőségek figyelembevételével támogatást nyújt a rendőrség bűnmegelőzési  -, 

baleset- megelőzési-, vagyonvédelmi-, környezet és természetvédelmi 

reklámpropaganda tevékenységéhez, valamint közreműködik az ilyen tartalmú 

kiadványok szerkesztésében és terjesztésében. 

- Híradástechnikai eszközei útján - bűncselekményre, szabálysértésre utaló 

magatartás észlelése esetén - jelzést ad rendőri, közterület  - felügyelői intézkedés 

kezdeményezése érdekében. 

- Az intézkedő rendőr, vagy közterület-felügyelő kérésére közvetlen segítséget, 
támogatást nyújt. 

- Részt vesz az iskolai bűnmegelőzési munkában, a rendőrség által szervezett bűn  

- és balesetmegelőzési akciókban. 

- Közbiztonsági célú figyelő -jelzőszolgálatot lát el,  továbbá a lakott külterületek 

közbiztonságának, valamint a közterületek rendezettségének javítása érdekében, 

melynek során különös figyelmet fordít az önkormányzati intézményekre és 

lakásokra, továbbá a kiemelten kezelt közterületekre. 

- A Közterület-felügyelők közvetlen felettesével (annak akadályoztatása esetén a 

jegyzővel) minden tárgyhetet megelőző hét utolsó munkanapján történő egyeztetés 

alapján történő szolgálat-tervezés keretei között hetente legalább két alkalommal 

(célszerűen keddi és csütörtöki munkanapokon), alkalmanként legfeljebb 4 órás 

időkeretben) 1 fő polgárőr 1 fő közterület-felügyelő közösen nappali közterületi 

járőrszolgálatot teljesít. 
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7. Az együttműködők közösen vállalják:  

 

- A közös közterületi járőrszolgálatok szervezésénél a Rendőrség és a Polgárőrség 

között hatályban lévő 13000-129/34/2019.Emü számú, valamint a Rendőrség és a 

Szadai Polgármesteri Hivatal között hatályban lévő 13000-129/48/2020. Emü. 

együttműködési megállapodásokban foglaltak az irányadók. 
 
8. Záró rendelkezések: 

 

- E Megállapodás a Felek általi aláírását követően 2023. január 1-jén lép hatályba és 

határozatlan időre szól. 

- A Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egyeztetés útján 

rendezik. 

- A Megállapodásban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, 

valamint az 13000-129/34/2019.Emü. és az 13000-129/48/2020. Emü. 

együttműködési megállapodásokban foglaltak az irányadók.  

- Jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült. A Megállapodást a Felek elolvasást 

és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 

Jelen megállapodás jegyzői aláírására Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2022.(IX.29.) KT-határozata alapján került sor. 

 

 

Budapest, 2022. ………….                                             Szada, 2022. ……………. 

 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság:       Szadai Polgármesteri Hivatal: 

 

 

Dr. Nagy László r. dandártábornok                                    Dr. Finta Béla  

        rendőrségi főtanácsos                                                          jegyző 

      megyei rendőrfőkapitány 

            Szadáért Polgárőr Egyesület: 

 

 

          Czakó József 

               elnök 

 

 


