
 

Előterjesztés 

A Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel történő együttműködési megállapodás 

megkötéséről 

 
1. előterjesztés száma: 240/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 

- 2. melléklet – együttműködési megállapodás - tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

      -     Gazdálkodási Bizottság 

- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Bicske Város Önkormányzata és a Bicske Kertvárosi Polgárőrség között együttműködési 

megállapodás jött létre 2015. márciusában. Bicske Város közrendjének, közbiztonságának 

növelése, a szervezett és tervszerű bűnmegelőzés társadalmasítása, bűncselekmények 

csökkentése, a bűnelkövetési alkalmak lehetséges minimalizálása, a gyermek- és 

ifjúságvédelem, valamint a bűnmegelőzés elősegítése, továbbá az önkormányzat, a rendőrség, 

a polgárőrség, a civil szervezetek és a polgárok közötti bizalom erősítése érdekében. 

Az Önkormányzat és a Polgárőrség között létrejött együttműködési megállapodása időbeli 

hatálya lejárt, ezért javaslom annak határozott időre történő megújítását, 2018. december 31. 

napjáig. 

 

 

 

Bicske, 2017. augusztus 23.                      

        Pálffy Károly   

polgármester 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet az 240/2017 számú előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 
Tárgy: A Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel együttműködési megállapodás megkötéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozati 

javaslat melléklete szerinti határozott idejű együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2017. szeptember 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet az 240/2017 számú előterjesztéshez 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - tervezet 

 

 

Amely létrejött egyrészről 

a Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4., adószám: 15727048-2-07, 

törzsszám: 727046) képviseli: Pálffy Károly polgármester 

 

másrészről Bicske Kertvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület   

jogi személy székhelye: 2060 Bicske, József Attila utca 11. 

létesítő okirat kelte: 2005. 04. 11. 

nyilvántartási szám: 07-02-0001491 

pénzintézet neve, címe: Budapest Bank Nyrt., 2060 Bicske, Kossuth tér 7. 

bankszámlaszám: 10102914-60486400-01004001 

képviseli: Pató Ferenc elnök 

(a továbbiakban együtt: Felek) között figyelemmel a polgárőrségről és a polgárőri 

tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. Törvény rendelkezéseire. 

 

Bicske városa és a lakossága érdekében együttműködő felek a következőkben állapodnak meg: 

 

I. 

Felek rögzítik, hogy köztük a jelen megállapodás 2017. …………….-től, határozott ideig, 

2018. december 31-ig szólóan jön létre. 

 

II. 

Önkormányzat a megállapodásban rögzített határozott időtartamra vonatkozóan havi 25.000.-

Ft, azaz huszonötezer forint támogatást biztosít működési költségek finanszírozása céljára a 

Polgárőrség részére. Polgárőrség a kapott támogatásról köteles tételesen számlákkal igazoltan 

elszámolni legkésőbb 2019. március 15-ig. 

 

III.  

A Polgárőrség vállalásai: 

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

2. A Polgárőrség vállalja, hogy Bicske városának hatóságaival (Rendőrség, Tűzoltóság, 

Katasztrófavédelem, Mezőőrség, 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 Bicske Város közigazgatási határain belül ellátja, valamint az 

Önkormányzat közbiztonsággal kapcsolatos tevékenységét elősegíti. 

A Polgárőrség a Bicskei 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. 

4. A Polgárőrség az egyesületi Alapszabály egy példányát az Önkormányzatnak 

másolatban átadja, valamint a Polgárőrség működési rendjéről tájékoztatja. 

5. A Polgárőrség vállalja, hogy résztvevőként az Önkormányzat által kezdeményezett 

rendezvényeken részt vesz, illetve felkérésre városi-, sport-, kulturális- választási-, és 

más rendezvények biztosítójaként közreműködik. 



6. A Polgárőrség vállalja továbbá: 

• 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 biztosításában közreműködést az Önkormányzattal 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, mind az 

Önkormányzat, mind 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 

Bicske 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. 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 2019. 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. 

 

V.  

Az együttműködő felek kölcsönösen megállapodnak a kapcsolattartók személyében, 

egymással az elérhetőségükkel kapcsolatos információkat megosztják. 

 

VI. 

Felek megállapodnak abban, hogy az Együttműködési megállapodást jelen megállapodás 

aláírásától számítva, határozott időtartamra kötik, és azt közös megegyezéssel bármelyik fél 

írásban30 napos felmondási idővel felmondhatja. 

 

VII. 



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

eredménytelensége esetén, a jogvita elbírálására az Önkormányzat székhelye szerinti bíróság 

illetékességét kötik ki. 

 

VIII. 

Jelen megállapodással nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

IX. 

Jelen megállapodást a Felek – annak elolvasása és értelmezése után-, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Bicske, 2017.  

 

 

           Bicske Kertvárosi Polgárőrség                                     

Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület                         Bicske Város Önkormányzata 

                           Pató Ferenc             Pálffy Károly 

                               elnök             polgármester 

 

 

 

 

Jegyzői ellenjegyzés: 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

Ügyvédi ellenjegyzés: 

 


