




EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

 

amely létrejött egyrészt Pomáz Város Önkormányzata (2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25., 

törzsszám: 731058; statisztikai számjel: 15731058-8411-321-13; adószám: 15393757-2-13; 

bankszámlaszám: 10403057-50485456-57481008, képviseli: Leidinger István polgármester) a 

továbbiakban Önkormányzat; 

másrészről Pomázi Polgárőr Egyesület (székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25., bírósági 

nyilvántartási száma: 14.Pk 62.532/1993/4, adószáma: 19186254-1-13, bankszámlaszám: 11742087-

20053031, képviseli: Verebes Istvánné elnök) (a továbbiakban: Polgárőrség), (együttesen: Felek) 

között a mai napon. 

 

A Felek együttműködési megállapodást kötnek (a továbbiakban: Megállapodás) Pomáz Város 

településen folyó polgárőr tevékenység támogatására a polgárőrség jogszabályban rögzített 

alapfeladatainak, valamint önként vállalt feladatainak eredményes ellátása érdekében, egymás 

jogainak kölcsönös elismerésével és kötelezettségek vállalásával. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

 

1. A megállapodás jogi alapjai: 

 

a.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.); 

 

b.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény; 

 

c.) a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011.évi CLXV. törvény (a 

továbbiakban: Pötv.). 

 

 

2. Az együttműködés célja: 

 

A Polgárőrség hatékony bevonása Pomáz Város közigazgatási területén a helyi közrend és 

közbiztonság védelmébe, amellyel a Felek hozzájárulnak a lakosság biztonságérzetének növeléséhez. 

 

3. Az együttműködés fő területei: 

 

A Felek együttműködése - a célok megvalósítása érdekében- különösen az alábbi területekre terjed 

ki: 

 

a.) bűn-és baleset megelőzési tevékenység végzése, 

 

b.) áldozat-, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok végzése, 

 

c.) közlekedésbiztonsági feladatok ellátása, 

 

d.) vagyonvédelem és rendezvénybiztosítás, 

 

e.) kábítószer elleni védelem-és megelőzés, 



 

f.) közreműködés a környezetvédelmi feladatokban, 

 

g.) közreműködés a közterület védelmi feladatokban. 

 

 

4. Az együttműködés alapelvei: 

 

a.) A jelen Megállapodás fő célkitűzése az Önkormányzat és a Polgárőrség tevékenységének 

összehangolása, a település közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése érdekében. 

 

b.) A Felek a törvényesség és az önállóság alapján együttműködnek a Megállapodás fő célkitűzéseivel 

adekvát érdekeik és megvalósulási lehetőségeik kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával. 

 

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

messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység és a 

kölcsönös bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi. 

 

d.) A Felek kijelentik, hogy a Megállapodásban foglaltak megvalósítása érdekében közös érdeküket 

kifejezve kötelezettséget vállalnak. 

 

 

II. A FELEK ÁLTAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK 

 

1. Az Önkormányzat vállalja: 

 

a.) az együttműködési területeken szerzett tapasztalatairól, észrevételeiről, a Polgárőrség által 

igényelt segítségnyújtásról, a kapcsolattartó és az illetékes bizottság közreműködésével tájékoztatja 

a Polgárőrséget; 

 

b.) népszerűsíti a Polgárőrség tevékenységét, eredményeit a helyi médiában és az önkormányzati 

intézményekben; 

 

c.) segítséget nyújt a Polgárőrség iratainak, kiadványainak elkészítésében, fénymásolásában, 

valamint a Polgárőrség igénye szerint a pénzügyi elszámolások elkészítésében; 

 

d.) igény szerint segíti a Polgárőrség pályázati munkáinak elkészítését és szükség szerint 

Önkormányzati ajánlást biztosít; 

 

e.) Pomáz Város Önkormányzata az éves költségvetésének terhére a Polgárőrség részére feladatainak 

ellátásához egyedi támogatást a jelen megállapodás 1. számú melléklete alapján biztosít; 

 

g.) továbbra is hozzájárul, hogy a Polgárőr Egyesület székhelyeként a tulajdonát képező 2013 Pomáz 

Kossuth Lajos út 23-25., szám alatti ingatlan kerüljön feltüntetésre, továbbá a Polgárőrség 

működéséhez ingatlant vagy helyiséget biztosít és – lehetőségei függvényében - a Polgárőrség 

feladatainak ellátásához szükséges tárgyi eszközök használatát biztosítja;  

 

h.) a működéshez biztosított ingatlan vagy helyiség és a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközök 

biztosítását a Felek jelen megállapodás 2. számú mellékletében rögzítik; 

 

i.) az Önkormányzati rendezvényekre vonatkozó rendezvénybiztosítási igényről a rendezvény 

kezdőidőpontját legalább 72 órával megelőzően értesíti a Polgárőrséget; 



 

j.) az Önkormányzat biztosítja a Városháza Dísztermét térítésmentesen a Polgárőr Egyesület részére 

a közgyűléseinek megtartására. 

 

 

2. A Polgárőrség vállalja: 

 

1.) A Polgárőrség tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a jelen Megállapodás I/3. Pontjában 

meghatározott feladatok megvalósítására, amely során: 

 

a.)  jelzéssel él a közterületfelügyelet felé a hatáskörébe tartozó jogsértésekkel kapcsolatban 

 

b.) lakó-és mezőgazdasági területeken figyelő-jelző- és járőrszolgálatot lát el, kiemelt figyelemmel a 

gyermekintézmények (óvodák, iskolák), játszóterek körzetére, a gyermekek sérelmére irányuló 

bűncselekmények megelőzésére, valamint a balesetek vonatkozásában preventív tevékenységre; 

 

 

c.) tevékenysége során figyeli a közbiztonságra veszélyt jelentő eseményeket, személyeket, és arról 

tájékoztatja a rendőrséget, és az önkormányzat mindenkori közbiztonsági bizottságának Elnökét az 

Önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben; 

 

 

d.) megkülönböztetett figyelmet fordít az egyedül élő idősek és hajléktalan személyek preventív 

áldozatvédelmére; 

 

e.) lehetőség szerint részt vesz az Önkormányzat illetékes bizottságainak, Képviselő-testületnek a 

Polgárőrség munkáját is érintő napirendjének megtárgyalásán; 

 

f.) az Önkormányzattól támogatásként kapott ingatlanokat és tárgyi eszközöket kizárólag a jelen 

Megállapodás I/3.pontjában foglalt feladatok megvalósítása érdekében használja, állagukat megőrzi 

és rendszeresen karbantartja. 

 

g.) közreműködik az önkormányzat és az önkormányzat intézményei által szervezett rendezvények 

biztosításában. 

 

2.) Gondoskodik arról, hogy a Polgárőrség tagjaitól illetéktelen személyek információkat, adatokat 

nem szerezhetnek be. 

 

3.) Gondoskodik arról, hogy  a szolgálatot teljesítő polgárőröket irányító vezető telefonos 

elérhetősége biztosított legyen. 

 

4.) A Polgárőrég a szakmai tevékenységéről félévente (júliusban és januárban) tájékoztatja az 

Önkormányzat illetékes, közbiztonsági ügyekért felelős bizottságát, évente beszámol az 

Önkormányzat Képviselő-testületének. 

 

5.) Az Önkormányzattól az 1. e) pont szerinti kapott támogatással a támogatási megállapodásban 

foglaltak szerint elszámol. 

 

 

 

 

 



III. 

 

A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB ELEMEI: 

1.   Az Önkormányzat és a Polgárőrség összekötői: 

a)  Önkormányzat részéről: az önkormányzat közbiztonsági ügyekért felelős bizottságának 

mindenkori Elnöke 

b) Polgárőrség részéről: az Elnök 

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

megvalósulásának tapasztalatait és indokolt esetben kölcsönösen megteszik a szükséges 

intézkedéseket. 

3. A Felek kijelentik, hogy a fenti célok megvalósítása során egymás önállóságát nem korlátozzák. 

4. A Polgárőrség kijelenti, hogy a 2011.évi CLXV. számú a polgárőrségről és polgárőri tevékenység 

szabályairól szóló törvény 4. §-ban előírt rendőrséggel való hatályos együttműködési 

megállapodással rendelkezik, tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek (továbbiakban: OPSZ), és 

tevékenységét a törvény II. fejezet 2. pontjában foglaltak szerint végzi. 

5.  Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre 

szól. 

6.  Az együttműködési megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel bármikor, a másik 

Félhez intézett – és indokolást is tartalmazó – irattal egyoldalúan felmondhatja. 

7.  A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

8.  A megállapodást a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

9. Jelen Megállapodás elfogadásával a Felek korábbi, 2006. évi Együttműködési Megállapodása 

hatályát veszti. 

Pomáz, 2020. ……………. 

 

Leidinger István                                                                                      Verebes Istvánné 

  Polgármester                                                                                                  Elnök 



Együttműködési Megállapodás 1. számú melléklete 

 

 

 

Önkormányzati Támogatás 

 

 

Pomáz Város Önkormányzata az éves költségvetés terhére a 2019. és 2020. év 

önkormányzat általi finanszírozási szokás és mérték alapján a Pomázi Polgárőr 

Egyesület számára a város közterület rendjének fenntartásához és az ehhez 

kapcsolódó feladatok ellátására támogatást biztosít. 

Az önkormányzat minden évben a Pomázi Polgárőr Egyesület legfőbb szerve által 

elfogadott és Pomáz Város Önkormányzatának benyújtott költségvetését, illetve 

az önkormányzat éves költségvetésének lehetőségeit figyelembe véve, az éves 

önkormányzati költségvetési rendelet megalkotásakor dönt a támogatás 

mértékéről. 



Együttműködési Megállapodás 2. számú melléklete 

 

 

 

Feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközök biztosítása 

 

 

A Pomázi Polgárőr Egyesület hatékony bevonása Pomáz Város közigazgatási területén a helyi 

közrend és közbiztonság védelme érdekében Pomáz Város Önkormányzata térítésmentesen 

tárgyi eszközöket biztosít az Egyesület részére. 

 

1) Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló természetben 2013 Pomáz Kossuth 

Lajos út 23-25. 449. hrsz-on fekvő faházas ingatlant 1/2 részben térítésmentesen 

biztosítja a Pomázi Polgárőr Egyesület részére feladatainak ellátásához. 

 

 

2) Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő PPX 736 forgalmi rendszámú, M16A-

2219546 motorszámú, TSMLYE21500458617 alvázszámú Suzuki Vitara 1,6 GL+4WD 

M/T típusú személygépkocsit a 2018. március 18. napján készült üzembentartói jog 

átruházási szerződés keretében továbbra is biztosítja a Pomázi Polgárőr Egyesület 

részére közrend és közbiztonsághoz kapcsolódó feladatainak ellátásához. 

 


