
1. melléklet a ……./2016.(….) önkormányzati határozathoz 

Együttműködési megállapodás 

amely létrejött egyrészről Kétpó Község Önkormányzata (5411 Kétpó Almásy tér 1., 

képviseli: Keresztes Péter Pál polgármester továbbiakban: Önkormányzat) másrészről Kétpói 

Polgárőr Egyesület ( 5411 Kétpó Ond Vezér út 28., Bírósági nyilvántartási szám: 

PK.60082/2011/6I, 2444, képviseli: Ádám Ferenc elnök) között az alábbiak szerint: 

Kétpó Községben folyó polgárőr tevékenység támogatására az Önkormányzat és az Egyesület 

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

jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával. 

I. Az együttműködés célja 

Az Kétpói Polgárőr Egyesület fokozottabb bevonása a község közterületi rendjének 

fenntartására irányuló munkába. Ennek során külön figyelmet kell fordítani a bűnmegelőzési, 

baleset megelőzési, vagyon védelmi- kábítószer- megelőzési, gyermek- és ifjúság védelmi, 

környezet védelmi, katasztrófa- elhárítási feladatokra. További cél a település közbiztonsága, 

közrendje és közlekedése biztonságának javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése. 

II. Az együttműködés alapelvei 

 

1. Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és  

Kétpói Polgárőr Egyesület tevékenységének összehangolása, a község 

közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése. 

 

2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, a község érdekeit mindenekelőtt 

képviselve egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával működnek 

együtt. A Felek nem korlátozzák egymást. 

 

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- 

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

vagyonvédelem terén, valamint a kábítószer fogyasztása elleni küzdelemben közös 

érdeküket kifejezve kötelezettséget vállalnak. 

 

 

III. A Felek által vállalt kötelezettségek 

 

1. Az Önkormányzat vállalja: 

a.) Folyamatosan figyelemmel kíséri az Kétpói Polgárőr Egyesület munkáját. 

Felkéri az Kétpói Polgárőr Egyesület elnökét, hogy tevékenységükről számoljon 

be évente egy alkalommal az Önkormányzat Képviselő-testületének. 

 

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

korábban értesíti az Kétpói Polgárőr Egyesület vezetőségét. 

 



c.) Segítséget nyújt az Kétpói Polgárőr Egyesület iratainak másolásában, 

kiadványainak elkészítésében. Irodahelyiséget biztosít a Kétpói Polgárőr 

Egyesület számára. 

 

d.) A közbiztonsággal kapcsolatos tapasztalatairól, észrevételeiről az Önkormányzat 

tájékoztatja a Kétpói Polgárőr Egyesület vezetőségét. 

 

e.) Népszerűsíti a Kétpói Polgárőr Egyesület tevékenységét, eredményeit.  

 

 

2. Az Kétpói Polgárőr Egyesület vállalja: 

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

 a rendőri tevékenység segítésére járőrszolgálat folyamán a község bel- és 

külterületén 

 a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületről elkövetett 

bűncselekmények, szabálysértések megelőzésére, figyelő-jelző szolgálat ellátása. 

 gyermekintézmények, játszóterek körzetében fokozott figyelem megléte 

 figyelemmel kíséri a község területén megjelenő kétes személyeket 

 szükség esetén a lakosságnak történő segítségnyújtás 

 kiemelt figyelmet fordít a gyermekekre és az idős személyekre 

 járőrszolgálat alatt az intézmények biztonságát ellenőrzi, a hiányosságokra az arra 

illetékes személy figyelmét felhívja, és az eseménynaplóba szolgálat befejezésekor 

rögzíti tapasztalatait 

 a község területén a rongálást és szemetelést megelőzzük, amennyiben a 

jelenlétünkben történik, az elkövető személyeket a naplóba felvezetik 

 a családsegítőnek, tanyagondnoknak mindenkori segítségnyújtás 

 a temető- és közterületek kiemelt felügyelete 

 a községi rendezvényeken jelenlétükkel biztosítják a sikeres lebonyolítást 

 Gondoskodik arról, hogy az Kétpói Polgárőr Egyesület tagjaitól illetéktelen 

személyek információkat, adatokat ne szerezhessenek 

 az Elnök évente beszámol a polgárőrség tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 

 

IV. Megállapodás egyéb elemei 

1. A Polgármester és az Elnök a megállapodásban foglaltak teljesülése érdekében 

folyamatosan együttműködnek. 

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

megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges 

intézkedéseket. 

3. Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és 

határozatlan időre szól. 

4. Az együttműködési megállapodást bármelyik fél 3 hónapos határidővel bármikor, a 

másik félhez intézett- és indoklást is tartalmazó irattal egyoldalúan felmondhatja. 

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

irányadóak. 

6. A Felek a megállapodás áttanulmányozása, értelmezése és megértése után,mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt,jóváhagyólag írták alá. 

 

Kétpó, május 25. 



 

 Önkormányzat részéről   Kétpói Polgárőr Egyesület részéről 

 

                     

                        Polgármester                                                        Elnök 


