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Szerződő felek:  
Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.; képviseli: dr. Dietz Ferenc 
polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről  
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.; képviseli: dr. Mihály István r. 
dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány), a továbbiakban: PMRFK. 
 

Előzmények 
 
Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2013. június 17. napján 06-00242-4/2013. számon 
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 9. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint, Szentendre város köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének, 
közlekedési rendjének javítása érdekében, valamint az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek 
biztosítása céljából. Felek a megállapodást az alábbiakkal kívánják kiegészíteni: 
 

1. Az Önkormányzat - Budakalász Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján - a 
közbiztonság javítását célzó együttműködés pénzügyi feltételeinek biztosítására kiegészítő 
támogatást biztosít a PMRFK-nak, célzottan a PMRFK Szentendrei Rendőrkapitányságnak, 
illetve az állományában lévő és a feladatok végrehajtásában résztvevő rendőröknek Budakalász 
közigazgatási területéhez tartozó, továbbá Szentendre város közigazgatási területére is átnyúló 
Luppa-bányatavak környékén végzett közrendvédelmi (járőr) szolgálat és az azzal kapcsolatos 
intézkedések végrehajtására. 

2. A PMRFK vállalja, hogy a PMRFK Szentendrei Rendőrkapitányság személyi állományába 
tartozó, intézkedésre jogosult rendőrök közül a kiemelt nyári szezonban, azaz 2014. július 1. 
napjától 2014. augusztus 31. napjáig – alkalmanként 10.00 és 17.30 óra között a 
Megállapodásban foglaltakon túl további 1 fő szabadidős rendőrt biztosít Budakalász 
közigazgatási területéhez tartozó, továbbá Szentendre város közigazgatási területére is átnyúló 
Luppa-bányatavak környékén végzett közrendvédelmi feladatok végrehajtásának segítésére, a 
feladatok jellegének megfelelő szolgálati öltözetben, szolgálati fegyverzettel és felszereléssel. 

3. A PMRFK Szentendrei Rendőrkapitányság közrendvédelmi parancsnoka – egyeztetve 
Budakalász Város Önkormányzat e feladatra kijelölt munkatársával – minden hónap 20. napjáig 
előzetesen összeállítja és a következő hónapra megtervezi a 2. pontban írt feladatellátás rendjét, 
amelyben meghatározza a szabadidős rendőr tevékenységét. A következő hónapra vonatkozó 
szolgáltatást az Önkormányzat – Budakalász Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás 
szerinti fedezet megérkezését követően – legkésőbb adott hónap utolsó munkanapjáig jogosult 
megrendelni. 

4. A jelen megállapodás kiegészítés alapján Budakalász területén végzett minden rendőri 
tevékenységért a felelősséget Budakalász Város Önkormányzata viseli a két önkormányzat által 
kötött külön megállapodás alapján. 

5. A 2. pontban részletezett feladatok teljesítésének igazolására és a kapcsolattartásra Budakalász 
Város Önkormányzata képviseletében a következő személy jogosult: Dr. Udvarhelyi István 
Gergely tel.: 30/514-48-07; e-mail: udvarhelyi.istvan@budakalasz.hu. 

6. PMRFK kötelezettséget vállal arra, hogy Szentendre város érdekében végzett – a 
Megállapodásban részletezett – feladatok ellátása elsőbbséget élvez a munkaszervezés során. 

7. Felek jelen megállapodás kiegészítést határozott időre, 2014. július 1. napjától 2014. augusztus 
31. napjáig kötik. 

8. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kiegészítést megújíthatják, azaz annak időbeli hatályát 
módosíthatják Budakalász Város Önkormányzat további együttműködési hajlandósága esetén. 

9. A jelen megállapodás kiegészítésben nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás 
rendelkezései érvényesülnek. 

10. Jelen megállapodás kiegészítés aláírására Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 134/2014. (VI.12.) sz. határozata hatalmazta fel a polgármestert. 



Hivatkozási szám:  
11. Jelen megállapodás az Önkormányzat és Budakalász Város Önkormányzata által kötött külön 

megállapodás aláírásával egyidejűleg lép hatályba.  
12. Felek képviselői a jelen megállapodás kiegészítést annak elolvasása és értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak betartásával írják alá. 
 
Kelt: …………………………………………. 
 
 
__________________________________________   _____________________ 

 dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó                                             dr. Mihály István     polgármester          címzetes főjegyző                                                 r. dandártábornok  
                                                       rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány 
                  Önkormányzat                             PMRFK 


