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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Amely létrejött egyrészről 

a Polgárőrség Szentendre Egyesület (Székhelye: 2011 Budakalász, Kovács Lajos u. 27. Postacím: 2001 
Szentendre, Postafiók 110. Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net; E-mail: 
szentendre@polgarorseg.net; Adószám: 18676570-1-13; Bankszámlaszám: 10918001-00000060-
55660008 UniCredit Bank Elnök: Simonyi Zsolt ) Budapest Környéki Törvényszék Országos 
nyilvántartási azonosító (63893 / 1997) Határozat száma: 60135 / 1997. 22/II, a továbbiakban: 
Polgárőrség,  

másrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3. képviseletében:  
Dr. Dietz Ferenc polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között figyelemmel a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység 
szabályairól szóló 2011. évi CLXV. Törvény rendelkezéseire. 
Szentendre városa és a lakossága érdekében együttműködő felek a következőkben állapodnak meg: 
 
 
 
I. Felek rögzítik, hogy köztük a jelen megállapodás 2014. április 1-től, határozott ideig, 1 évre szólóan 

jön létre. 
 
II.  Önkormányzat a megállapodásban rögzített 1 éves határozott időtartamra vonatkozóan 600.000.- Ft, 

azaz Hatszázezer  forint támogatást biztosít Polgárőrség részére. Polgárőrség a kapott támogatásról 
köteles tételesen számlákkal igazoltan elszámolni legkésőbb 2015. március 15-ig. 

 
 
 
III. A Polgárőrség vállalásai: 
 

1. A Polgárőrség és az Önkormányzat folyamatosan tartja a kapcsolatot. 
 

2. A Polgárőrség vállalja, hogy Szentendre városának hatóságaival (Rendőrség, Tűzoltóság, 
Katasztrófavédelem, Közterület-felügyelet, Környezet- és Természetvédelmi szervek stb.) a 
közrend-, a közbiztonság, valamint az épített és természeti környezet védelme érdekében 
együttműködik. 

 
3. A Polgárőrség közbiztonsági-bűnmegelőző feladatait a tagok által önként vállalt és végzett 

rendszeres gyalogos, motoros, gépjárműves mozgó illetve álló-figyelő polgárőr-járőrözés keretein 
belül, a „Közfeladatot ellátó személy” fogalomkörébe tartozó lehetőségeivel Szentendre Város 
közigazgatási határain belül ellátja, valamint az Önkormányzat közbiztonsággal kapcsolatos 
tevékenységét elősegíti. 

 
A Polgárőrség a Szentendrei Rendőrkapitányság által szervezett, előzetesen meghirdetett hetente 
egy alkalommal, emlékeztetővel alátámasztottan konzultáción vesz részt, ahol a két szervezet 
közötti következő hétre és hetekre vonatkozó együttműködési stratégiát és feladatokat alakítanak 
ki. 

 
A Polgárőrség a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségével folyamatosan 
közreműködik a jogszabályokban és szabályzatokban leírtak alapján kommunikál és jelent 
feléjük.  

 
4. A Polgárőrség az egyesületi Alapszabály egy példányát az Önkormányzatnak másolatban átadja, 

valamint a Polgárőrség működési rendjéről tájékoztatja.  
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5. A Polgárőrség vállalja, hogy résztvevőként az Önkormányzat által kezdeményezett 

rendezvényeken részt vesz, mint vagy felkérésre városi-, sport-, kulturális- választási-, és más 
rendezvények biztosítójaként közreműködik. 

 
6. A Polgárőrség vállalja: 

 
• Közrendvédelem, bűn-, és baleset megelőzés területen a polgárőrség feladatába tartozó 

ellenőrzési tevékenység ellátását, 
• Közterületi járőrszolgálat ellátását legalább havi 4 alkalommal a rendőrséggel előre 

egyeztetett formában és területen, 
• Városi rendezvények (pl. május 1-i rendezvények, városi gyermeknap, szentendre éjjel-

nappal, stb.) biztosításában közreműködést a közterület-felügyelettel előre egyeztetett 
formában és területen, 

• Írásos egyeztetés alapján egyéb feladatok végrehajtását a vonatkozó jogszabályi keretek 
között. 

• Az elvégzett feladatokról írásban havi összesítőt készít és elküldi, mint az Önkormányzat, 
valamint a Rendőrség részére minden hónap 5. napjáig. 

 
7. A Polgárőrség a Vezetősége által meghatalmazott tagjai révén az Önkormányzat felkérésére 

illetve megbízásával részt vesz a bizottságok és munkacsoportok munkájában. A közös szakmai 
tevékenységek során a Polgárőrség biztosítja a tulajdonában lévő eszközök, berendezések, 
járművek használatát. 

 
8. A Polgárőrség vállalja, hogy a tudomására jutott, az Önkormányzat hatáskörébe illetve 

Szentendre Város érdekkörébe tartozó információkat, tapasztaltakat, észrevételeket szóban 
azonnal (telefonon), később szükség esetén írásban is bejelenti. 

 
9. A Polgárőrség az Önkormányzattal közösen elkészített és elfogadott pályázatokban leírt és vállalt 

feladatait a pályázati előírások szerint határidőre végrehajtja. 
 

10. Az Önkormányzat igényt tart a Polgárőrség szakmai segítségére, az általuk nyújtott 
információkra. 

 
11. Az Önkormányzattól kapott támogatási összeget Polgárőrség köteles a jelen megállapodás 1. sz. 

mellékletében rögzített tételekre felhasználni.  
 
 

12. A Polgárőrség kötelezettséget vállal arra, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak 
teljesítéséről, valamint az Önkormányzattól kapott támogatási összeg felhasználásáról tételes 
számlákkal alátámasztott részletes írásos beszámolót (tájékoztatót) készít az Önkormányzat 
számára 2015. március 15-ig. Amennyiben a Polgárőrség a jelen szerződés szerinti feladatokat 
nem, vagy nem maradéktalanul teljesíti, vagy a beszámolást elmulasztja, úgy a Polgárőrség 
kizárja magát a további együttműködésből és támogatásokból. 

 
IV. Az Önkormányzat vállalásai: 
 

1. Az Önkormányzat elősegíti a Polgárőrség munkáját a polgárőrök részére nyújtott hasznos 
információkkal, érdekkörükbe tartozó tájékoztatásokkal, rendezvényi és egyéb hírekkel. 

 
2. Az Önkormányzat a közbiztonságot és az Együttműködésben vállalt feladatait érintő pályázatok 

megjelenése illetve elkészítése során bevonja a Polgárőrség vezetőségét a végzendő munkába. 
 

3. Az Önkormányzat igényli a Polgárőrséggel közös szakmai tevékenységet, előzetesen egyeztetve 
bevonja a kijelölt, felkészült polgárőröket munkájába. 
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4. Az Önkormányzat képviselője lehetőség szerint részt vesz a Polgárőrség rendezvényein. 
 

V. Az együttműködő felek kölcsönösen megállapodnak a kapcsolattartók személyében, egymással az 
elérhetőségükkel kapcsolatos információkat megosztják. 

 
VI. Kapcsolattartók a Polgárőrség részéről: 
    Simonyi Zsolt elnök, 2000 Szentendre, Bükkös part 34/a. 
    Tel.: 06-30-621-2610; E-mail: szentendre@polgarorseg.net  
 
      Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről:  
         Kállai Zsuzsa hatósági törvényességi referens, közterület-felügyelet csoportvezető 
         2000 Szentendre, Városház tér 3. 
         Tel./Fax: 06-26-503-329; E-mail: kallai.zsuzsa@ph.szentendre.hu 

 
 
 

        Sándorné Vincze Viktória szolgáltatási koordinátor 
        2000 Szentendre, Városház tér 3. 
        Telefon: 06-26-503-310 E-mail:vincze.viktoria@ph.szentendre.hu  

 
VII. Felek megállapodnak abban, hogy az Együttműködési megállapodást jelen megállapodás 
aláírásától számítva, határozott időtartamra kötik, és azt közös megegyezéssel bármelyik fél írásban 
30 napos felmondási idővel felmondhatja. 

 
VIII. Felek kijelentik, hogy jelen Együttműködési megállapodásban részletezett feladatok 
végrehajtásában tevékenységüket mind egymással mind pedig a Szigetmonostori Polgárőrség 
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülettel összehangolják, egymást kölcsönösen támogatják és 
segítik egymás munkáját, valamint tudomásul veszik, hogy Szentendre közigazgatási területén kettő 
polgárőrségi feladatokat ellátó egyesület működik. 

 
IX. Jelen együttműködési megállapodás 2015. március 31-ig áll fenn. 

 
X. Felek jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik, melynek 

eredménytelensége esetén, a jogvita elbírálására az Önkormányzat székhelye szerinti bíróság 
illetékességét kötik ki. 

 
XI. Jelen megállapodással nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
XII. Jelen megállapodást a Felek – annak elolvasása és értelmezése után-, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
 

Szentendre, 2014. április …. 
 
 
  
 
 
___________________ 

dr. Dietz Ferenc 
_________________ 
dr. Molnár Ildikó 

__________________________________ 
Simonyi Zsolt 

polgármester címzetes főjegyző elnök 
Szentendre Város Önkormányzata Polgárőrség Szentendre Egyesület 

 


