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

Szám:   

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

egyrészről a Szada Nagyközség Önkormányzat  

székhely: 2111 Szada, Dózsa György út 88. 

adószám: 15730545-2-13 

számlaszám: 11742049-15391621 (OTP BANK) 

képv.: Pintér Lajos polgármester 

(a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről 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. 

 

Az együttműködés célja: 

 

A Szadáért Polgárőr Egyesület fokozottabb bevonása Szada Nagyközség közterületi rendjének 

fenntartására irányuló közterületi munkába. Ennek során külön figyelmet kell fordítani a 

bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer-megelőzési, gyermek- és 

ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófaelhárítási feladatokra. További cél a település 

közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának javítása, a lakosság biztonságérzetének 

növelése. 

 

A megállapodás jogi alapja: 

 

- Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény  

- A polgárőrségről és polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 

 

A Felek egymás önállóságát nem korlátozzák. 

 

I. 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI: 

 

1. A jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és a 

Szadáért Polgárőr Egyesület tevékenységének összehangolása, a nagyközség 

közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése. 

2. A felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és 

tiszteletben tartásával működnek együtt. 

 



3. A Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az emberi jogok 

messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi 

tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.  

 

4. A Felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család, a 

gyermek- és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a vagyonvédelem 

terén, a természetkárosítás terén, valamint a kábítószer fogyasztása elleni küzdelemben 

közös érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak. 

 

II. 

A FELEK ÁLTAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK: 

 

5. Az Önkormányzat vállalja: 

 

a. Folyamatos figyelemmel kíséri a Szadáért Polgárőr Egyesület munkáját. 

b. Az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvények előtt legalább 72 órával 

korábban – a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelete útján - értesíti a 

Polgárőrség vezetőségét. 

c. A közbiztonsággal kapcsolatos, különösen jelen együttműködési megállapodás I/4. 

pontjában felsorolt közbiztonsági részterületekre vonatkozó tapasztalatairól, 

észrevételeiről, az Önkormányzat tájékoztatja a Szadáért Polgárőr Egyesületet. 

d. Népszerűsíti a Szadáért Polgárőr Egyesület tevékenységét, eredményeit a helyi 

közbiztonsági propaganda-tevékenység keretében (pl.: helyi médiában). 

e. A mindenkori éves költségvetésében, az Önkormányzat gazdasági helyzetének 

függvényében meghatározott keretösszegű Közbiztonsági Alap terhére 2023. január 

1-től pályázati lehetőséget biztosít arra, hogy a Szadáért Polgárőr Egyesület az általa 

a szadai közterületi járőrszolgálataikhoz használt gépjármű üzemanyag-

költségeihez, továbbá az Egyesület esetenkénti eszköz-beszerzési és felújítási célú 

pályázatai önrészének biztosításához évente önkormányzati támogatást kapjon.  

f.  Az Önkormányzat - figyelemmel a 2011. évi CLXV. törvény 26. §. (4) bekezdésére 

– térítésmentesen a Szadáért Polgárőr Egyesület használatába engedi át az 

Önkormányzat tulajdonát képező, Szada, Rákóczi u. 4. sz. alatti, 516. hrsz.-ú 

ingatlant, annak nem lakáscélú épületei közüzemi költségeit is magára vállalva - 

ezzel is segítve az Egyesület szakmai tevékenységét, 

 

6. A Szadáért Polgárőr Egyesület vállalja: 

 

a) Az önállóan végzett tevékenysége során az alábbi területekre fordít kiemelt 

figyelmet 

- a rendőri tevékenység és a Közterület-felügyelet segítésére a közterületi járőrszolgálata 

során a velük – Szada Nagyközség Önkormányzat …/2022.(IX.29.) KT-határozatának 

előzetes jóváhagyásával kötött Háromoldalú Együttműködési megállapodásban 

foglaltak szerint jár el, 

- a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületről elkövetett bűncselekmények 

megelőzésére, figyelő-jelző szolgálat ellátásra, 

- a gyermekintézmények (óvoda, iskola) körzetében a gyermekek sérelmére irányuló 

bűncselekmények és balesetek megelőzésére, 

- fokozott ellenőrzés Szada játszóterein és temetőiben, 

- különösen hétvégén, éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának ellenőrzésére 



- piaci napokon a Szadai Piac területén gyalogos járőrszolgálat ellátása fő cél a 

zseblopások egyéb garázda jellegű cselekmények megakadályozása 

b) Gondoskodik arról, hogy a Szadáért Polgárőr Egyesület tagjaitól illetéktelen 

személyek információkat, adatokat ne szerezhessenek. 

c) Felkérésre részt vesz az Önkormányzat által biztosítani kívánt nagyközségi 

rendezvényeken, amelyekről legalább 72 órával korábban hivatalosan tudomást 

szerez. 

d) Kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, különösen a gépjárművekkel 

kapcsolatos bűncselekmények, a betöréses lopások, a kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekményekre, a gyermek- és fiatalkorúak közbiztonságot veszélyeztető 

csoportosulásaira. 

e) Katasztrófahelyzet esetén közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában, a káros 

következmények enyhítésében, felszámolásában, továbbá a kárt szenvedettek 

segítésében. 

f) Vagyontárgyakat és környezeti elemeket veszélyeztető események észlelése esetén 

az arra hatáskörrel rendelkező hatóságot haladéktalanul értesíti. Bűncselekmény 

észlelése vagy annak gyanúja esetén a jogszerűen rendelkezésre álló eszközökkel az 

esetleges veszélyhelyzetet megkísérli elhárítani, az esetlegesen fenyegető kárt 

megkísérli megelőzni, illetve mérsékelni, valamint a hatóság kiérkezéséig – szükség 

szerint – a helyszínt biztosítja. 

g) Az egyesület az Önkormányzattal közösen elkészített és elfogadott pályázatokban 

leírt és vállalt feladatait a pályázati előírások szerint határidőre végrehajtja.  

h) Az Egyesület az egyesületi Alapszabály egy példányát az Önkormányzatnak 

másolatban átadja. 

i) A Szadáért Polgárőr Egyesület figyelő szolgálatot működtet illegális szemétlerakó-

helyeinek felderítése, megfigyelése céljából. 

j) A Szadáért Polgárőr Egyesület tájékoztatja az Önkormányzatot az illegális szemét-

lerakóhelyek földrajzi helyéről. 

k) A Szadáért Polgárőr Egyesület az illegális szemétlerakókat figyelmezteti a 

tevékenység felfüggesztésére, elszállítására, valamint soron kívül értesíti a 

Közterület-felügyeletet, illetve a Rendőrséget. 

l) Tevékenységéről tájékoztatja évente az önkormányzat képviselő-testületét. 

m) Az Önkormányzattól kapott támogatásokkal a támogatási szerződésben foglaltak 

szerint elszámol. 

n) A Szadáért Polgárőr Egyesület vállalja, hogy feladatait a Pest Megyei Polgárőr 

Szövetség és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodás 

iránymutatása szerint végzi. 

 

A Szadáért Polgárőr Egyesület nem vállalja: 

 

Tárgyak, javak őrzését a Szadáért Polgárőr Egyesület nem vállalja, a rendezvények 

idején mások tulajdonában lévő eszközökért nem vállal felelősséget. A rendezvények 

során sem a meghívott vendégek részére, sem magánszemély részére, személyi 

védelmet az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Szadáért Polgárőr Egyesület 

nem biztosíthat. 

 

III. 

A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB ELEMEI: 

 

7. Az Önkormányzat és a Szadáért Polgárőr Egyesület kapcsolattartói: 



Önkormányzat részéről: 

Név: Pintér Lajos polgármester 

telefon: 

e-mail: 

 

Szadáért Polgárőr Egyesület részéről: 

Név: Czakó József elnök 

telefon: 

e-mail: 

 

8. A Felek évente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési megállapodás 

megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges 

intézkedéseket. 

 

9. A Szadáért Polgárőr Egyesület hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Szadáért 

Polgárőrség munkájáról szóló nyilvántartásból tájékozódjon. 

 

10. A jelen együttműködési megállapodás a Felek általi aláírását követően 2023. január 1-

én lép hatályba és 2027. december 31-ig, 5 év határozott időtartamra szól – a Felek 

egyező akarata esetén azt követő további 5 évre meghosszabbítható. 

 

11. Az együttműködési megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel bármikor, 

a másik félhez intézett – indokolást is tartalmazó – irattal egyoldalúan felmondhatja, 

amely esetben a Felek az addig egymásnak nyújtott támogatások értékével egymással 

elszámolni, egymás iránti jogszerű pénzügyi követeléseiket kiegyenlíteni kötelesek. 

 

12. A jelen együttműködési megállapodás megszűnik, ha a Szadáért Polgárőr Egyesület és 

a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közötti együttműködési megállapodás bármely 

okból kifolyólag hatályát veszíti, továbbá abban az esetben is, ha a Szadáért Polgárőr 

Egyesület kiválik az Országos Polgárőr Szövetség tagjai közül. 

 

13. A jelen megállapodás létrejöttéhez Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete a …/2022.(IX.29.) Kt. számú határozatával járult hozzá. 

 

14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

 

Szada, 2022…………. 

 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat                             Szadáért Polgárőr Egyesület 

 

 

                Pintér Lajos                                                                Czakó József 

               polgármester                                                                     elnök 


