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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

tervezet 

 

Amely létrejött Veszprémfajsz Község Önkormányzata (cím: 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 

57., képviseli: Fertig József polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat 

és a  

Nemesvámos Polgárőr Egyesület (cím: 8248 Nemesvámos, Kossuth L. u. 43., bírósági 

nyilvántartási szám: 1596., adószám: 18938247-1-19, bankszámlaszám: 73200086-11272577, 

képviseli: Sári Lajos elnök), a továbbiakban: Egyesület között a mai napon. 

 

Veszprémfajsz területén folyó polgárőr tevékenység támogatására az Önkormányzat és az 

Egyesület, mint Felek (a továbbiakban: Felek) megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, a 

következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával. 

 

Az együttműködés célja: 
 

Az Egyesület fokozottabb bevonása a közterület rendjének fenntartására irányuló közterületi 

munkába. Ennek során külön figyelmet kell fordítani a bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, 

vagyonvédelmi, kábítószer-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, 

katasztrófa-elhárítási feladatokra. 

További cél a település közbiztonsága, közrendje és közlekedési moráljának javítása, valamint 

a lakosság biztonságérzetének növelése. 

 

A megállapodás jogi alapja: 

 

- Magyarország helyi önkormányzatairól 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 a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. 

törvény 

 

A Felek egymás önállóságát nem korlátozzák. 

 

I. 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI: 

 

1. Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és az 

Egyesület tevékenységének összehangolása, a település 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 fellépésre, a bűnmegelőzésre, a közterületek rendje, a család, 

a gyermek- és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzésre, a 
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vagyonvédelem, a természet károsítás terén, valamint a kábítószer fogyasztása elleni 

küzdelemben közös érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak. 

 

II. 

 

A FELEK ÁLTAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK: 

 

5. Az Önkormányzat vállalja: 

 

a) Folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület munkáját.  

 

b) Az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvények előtt legalább 2 héttel 

korábban értesíti az Egyesület vezetőségét. 

 

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

pontjában felsorolt közbiztonsági részterületekre vonatkozó tapasztalatairól, 

észrevételeiről, az Önkormányzat tájékoztatja az Egyesületet. 

 

d) Népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, eredményeit a helyi közbiztonsági 

propaganda-tevékenység keretében (pl. honlapon). 

 

e) Az éves költségvetése terhére az Egyesületet évi 50.000 Ft, azaz ötvenezer Ft 

összeggel támogatja, mely az egyesület működésével kapcsolatos kiadások (pl. 

üzemanyag költség, felszerelések beszerzése, stb.) finanszírozására fordítható. 

 

 

6.  Az Egyesület vállalja: 

 

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

figyelmet 

 

 a rendőri tevékenység segítésére a közterületi járőrszolgálat folyamán, 

 a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületről elkövetett 

bűncselekmények megelőzésére, figyelő-jelző szolgálat ellátására. 

 

b) Gondoskodik arról, hogy az Egyesület tagjaitól illetéktelen személyek 

információkat, adatokat ne szerezhessenek. 

 

c) Kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, hátsó kerten keresztül történő 

besurranások, gépjármű feltörések és lopások, a betöréses lopások, a színesfém, 

kerékpár, továbbá egyéb más tárgyak eltulajdonításának megelőzésére, a 

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, a gyermek- és fiatalkorúak 

közbiztonságot veszélyeztető csoportosulásaira, a település idős lakóinak 

biztonságérzete megőrzésére. 

 

d) Az Egyesület tájékoztatja az Önkormányzatot az illegális szemét-lerakóhelyek 

földrajzi helyéről. 
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e) Az Egyesület az illegális szemétlerakókat figyelmezteti a tevékenység 

felfüggesztésére, elszállítására, valamint szabálysértési eljárást kezdeményez 

ellenük. 

 

f) Tevékenységéről évente írásban tájékoztatja az Önkormányzat képviselő-

testületét. 

 

g) Az Egyesület vállalja, hogy feladatait a Veszprém megyei Polgárőr Szövetség és 

a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (MRFK) között létrejött megállapodás 

iránymutatása szerint végzi. 

 

h) Az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról legkésőbb az adott 

költségvetési  évet követő év január 31. napjáig elszámolást nyújt be az általa 

hitelesített számlamásolatok és összesítő lap csatolásával. 

A támogatás felhasználásával összefüggésben elszámolásként benyújtásra kerülő, 

hitelesített számlamásolatok eredeti példányaira - még a fénymásolás és a 

hitelesítés előtt - jól olvashatóan rá kell vezetni az alábbi szöveget:  

"Veszprémfajsz Község Önkormányzata támogatására elszámolva." 

 

 

Az Egyesület nem vállalja: 

 

Tárgyak, javak őrzését az 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 

Egyesület nem biztosít. 

 

 

III. 

 

A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB ELEMEI: 
 

7. Az Önkormányzat és az Egyesület összekötői: 

 

Önkormányzat részéről:     

Név: Fertig József  polgármester  

Telefon: +36-30/948-1120 

E-mail: vpfajsz.hivatal@gmail.com  

 

Egyesület részéről: 

Név: Sári Lajos  elnök 

Cím: 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 43.  

Telefon: +36-30/445-6078 

E-mail: lsari6@gmail.com 

 

 

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

megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges 

intézkedéseket. 
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9. Az Egyesület hozzájárul, hogy az Önkormányzat az Egyesület munkájáról szóló 

nyilvántartásból tájékozódjon. 

 

10. Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és 

határozatlan időre szól. 

 

11. Az együttműködési megállapodást bármelyik fél egy hónapos határidővel bármikor, a 

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

 

12. Jelen együttműködési megállapodás megszűnik, ha az Egyesület kiválik a Veszprém 

Megyei Polgárőr Szövetség tagjai közül. 

 

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

irányadók. 

 

14. Jelen szerződés 4 oldalon, 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, 

melyet a Szerződő Felek a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése 

után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  

 

     Veszprémfajsz, 2016. április   

 

 

 

 

Önkormányzat részéről 

  

Egyesület részéről 

 

 

 

 

  

   

Polgármester  Elnök 

  

 

 

 

 

  

 


