
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testülete részére 
az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról, és 
a Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatti helyiség használatba adásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az ALFA Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke, Körösi Csaba levélben 
kereste meg dr. Pap Sándor alpolgármester urat az Egyesülettel kötendő együttműködés, 
valamint a Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatti helyiség térítésmentes használatának 
biztosítása érdekében (4. melléklet). 

Az Egyesület 2009 óta tevékenykedik, telephelye kerületünkben, a Budapest X. kerület, 
Állomás u. 25. VI/24. alatt található, így működési területe Önkormányzatunk közigazgatási 
területét jelenti. Az Egyesület rendelkezik továbbá a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. 
törvény 2. §-ában meghatározott, rendőrséggel kötött írásbeli együttműködési 
megállapodássaL Az Egyesület eddigi tevékenységéhez nem kért és nem kapott pénzügyi 
segítséget az Önkormányzattól, ezért lehetőleg a fent említett helyiség ingyenes használatának 
biztosítását kéri (5. melléklet). 

Kőbánya közrendjének és közbiztonságának védelmében, valamint a Kőbányán élők 

biztonságérzetének javítása céljából támogatandó a kérelemben foglalt helyiség térítésmentes 
biztosítása az Egyesület részére iroda céljából. 

A Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatti, 38315/73/A/2 helyrajzi számú, 161 m2 

alapterületű társasházi albetétű (ebből 97 m2 helyiség + 64 m2 pince) nem lakás céljára 
szolgáló helyiség 2010. február hónap óta üresen áll. Többszöri sikertelen pályáztatást 
követően -legutóbb 2011. november hónapban- sem került bérbeadásra 12 ezer forint1m2/év 
bérleti díjért. 

II. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2004. (V. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a a bérbeadéi 
jogokat gyakorló szerveket az alábbiak szerint szabályozza. 

2.§ (l) A Budapest Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: bérbeadó) tulajdonosi jogait a 
(2) bekezdésben foglaltak szerint gyakorolja. 
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(2) A helyiségek használatáról, hasznosításáról; 
a) ha üres helyiség pályázaton kívüli bérbeadására és a helyiség bérleti díjának 
megállapítására méltányosságból (önkormányzati érdek, helyiség állapotára, vagy a 
leendő bérlő szociális helyzetére tekintettel) kerül sor, a Képviselő-testület,( ... ) 
dönt. 

Javasolom a Képviselő-testületnek, kössön együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti tartalommal az ALFA Polgárőr Egyesülettel, továbbá az előterjesztésben 
leírt nem lakás céljára szolgáló helyiséget határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével adja használatba az ALFA Polgárőr Egyesület részére iroda céljára. Javasolarn 
továbbá, hogy a helyiségek ingyenesen, bérleti díj fizetése nélkül kerüljenek használatba 
adásra azzal, hogy a helyiségek közüzemi díjait (a villany- és vízdíj tekintetében) a használó 
köteles megfizetni. A többi közüzemi díjat (fűtésköltség), valamint egyéb díjakat (például 
biztosítás) az Önkormányzat fedezi. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. és 2. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 2012. január 5. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... )határozata 

az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötend ő együttműködési megállapodásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya 
közrendjének és közbiztonságának védelmében, a Kőbányán élők biztonságérzetének javítása 
céljából az előterjesztés 3. mellékletében foglaltak szerint 2012. március l-jével, határozatlan 
időre Együttműködési megállapodást köt az ALFA Polgárőr Egyesülettel (ll 02 Budapest, 
Állomás u. 25. VI/24., nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság 60217/2009. szám alatt, 
képviseli: Körösi Csaba elnök). 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2012. március l. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
a Jogi Csoport 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... )határozata 

a Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatti helyiség használatba adásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Üllői út 134. szám alatti, 38315/73/A/2 helyrajzi számú, 161 m2 alapterületű 
társasházi albetétű (ebből 97 m2 helyiség + 64 m2 pince) nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
az ALFA Polgárőr Egyesület (1102 Budapest, Állomás u. 25. Vl/24., nyilvántartásba vette a 
Fővárosi Bíróság 60217/2009. szám alatt, képviseli: Körösi Csaba elnök) részére 2012. 
március l-jétől határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével használatba adja 
iroda céljára. 

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a 
villany- és vízdíj tekintetében a használó köteles megfizetni, a fűtésköltséget az 
Önkormányzat fedezi. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. március l. 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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3. melléklet az előterjesztéshez 

EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 
(tervezet) 

Amely létrejött egyrészről 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 
29., képviseli: Kovács Róbert polgármester), mint támogató (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről 

az ALFA Polgárőr Egyesület (1102 Budapest, Állomás u. 25. VI/24., nyilvántartásba vette 
a Fővárosi Bíróság 60217/2009. szám alatt, képviseli: Körösi Csaba elnök), mint támogatott, a 
továbbiakban: Egyesület, együttesen: Felek) között az alulírott időben és helyen, az alábbi 
feltételekkeL 

I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA 

l. Az együttműködő Felek jelen megállapodást Kőbánya közrendjének és közbiztonságának 
védelmében, a Kőbányán élők biztonságérzetének javítása céljából kötötték. Enne].( keretében 
a Felek együttműködésének kiemeit célja a természetes és épített környezet védelme, az 
ezeket károsító vagy rongáló események megelőzése, a személy- és tulajdon elleni 
bűncselekmények megelőzése, a gyermek- és fiatalkorúak védelme, a Kőbánya közigazgatási 
területén megtartott tömegrendezvények biztosítása, a közlekedésbiztonság javítása, különös 
tekintettel az oktatási és szociális intézmények környezetének biztosítására és felügyeletére, a 
katasztrófahelyzetek okoztakárok megelőzése, csökkentése és elhárítása. 

2. A Felek rögzítik, hogy az Egyesület rendelkezik a célok iránt elhivatott és megfelelő 
képzettséggel rendelkező tagokkal, valamint a működési területén illetékes 
rendőrkapitánysággal írásbeli megállapodássaL 

II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETEI 

3. Az Egyesület vállalja, hogy 

a) közreműködik a közrend, közbiztonság fenntartásának megsegítésében, a 
vagyonvédelemből, az állampolgárok védelméből, a bűnmegelőzésből, a környezet
és természetvédelemből, a katasztrófavédelemből, a turizmusból, továbbá az 
önkormányzati és sportrendezvények biztosításából adódó feladatok 
megvalósításában, 

b) közreműködik az Önkormányzat és a lakosság közötti bizalom erősítésében, a helyi 
közbiztonság közösségi védelmének megteremtésében, 
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c) katasztrófahelyzet esetén közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában, a káros 
következmények enyhítésében, felszámolásában, továbbá a kárt szenvedettek 
segítésében, 

d) vagyontárgyakat és környezeti elemeket veszélyeztető események észlelése esetén az 
arra hatáskörrel rendelkező hatóságet haladéktalanul értesíti. Bűncselekmény 
észlelése vagy annak gyanúja esetén a jogszerűen rendelkezésére álló eszközökkel az 
esetleges veszélyhelyzetet megkísérli elhárítani, az esetlegesen fenyegető kárt 
megkísérli megelőzni, illetve mérsékelni, valamint a hatóság kiérkezéséig - szükség 
szerint- a helyszínt biztosítja. 

e) az Önkormányzat közigazgatási területén működő többi polgárőrséggel - az erre 
vonatkozó kezdeményezés esetén - együttműködik, 

t) éves működéséről az Önkormányzat Képviselő-testületének írásban beszámol, 

g) az Egyesület a nyilvános, illetve sajtómegjelenések során az Önkormányzatot 
megjeleníti, 

h) részt vesz az Önkormányzat által szervezett a polgárőrséggel kapcsolatos fórumokon, 

i) továbbá részt vesz az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által szervezett 
Közbiztonsági Koordinációs Értekezlet munkájában. 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy 

a) a mindenkori éves költségvetésében, az Önkormányzat gazdasági helyzetének 
függvényében - külön megállapodás keretében - anyagi támogatást nyújt, ezzel 
segítve az Egyesület szakmai tevékenységét, képzési programokban való részvételét, 

b) a Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatti, 38315/73/A/2 helyrajzi számú, 161m2 

alapterületű társasházi albetétű (ebből 97m2 helyiség+ 64m2 pince) nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget térítésmentesen biztosítja az Egyesület részére külön 
Helyiséghasználati szerződés keretében, 

c) az Önkormányzat Képviselő-testületének üléseire, valamint az együttműködési 
célokkal összefüggő bizottsági napirendekről értesíti, 

d) megjelenési lehetőséget biztosít az Egyesület részére az Önkormányzat honlapján az 
együttműködését érintő információk, felhívások megjelentetésére. 

III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

5. A Felekjelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik. 
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6. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett, írásbeli nyilatkozatával 
- külön indokolás nélkül- a tárgy év végére, 30 napos felmondási idővel [elmondani. 

7. Jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben a Felek az 
alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 

a) az Önkormányzat részéről: 

b) az Egyesület részéről: 

Radványi Gábor alpolgármester 
telefon: 4338-218, 4338-217 
e-mail: radvanyigabor@kobanya.hu 

Tóth Béla (közbiztonsági) tanácsadó 
telefon: 4 3 3 8-190 
e-mail: tothbela@kobanya.hu 

Körösi Csaba elnök 
telefon: +36-30/205-7249 
e-mail: alfapolgar@gmail.com 

8. Jelen Együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései, valamint Magyarország más 
vonatkozó jogszabályaiban foglaltak az irányadóak. 

9. A Felek jelen - három oldalból és kilenc pontból álló - Együttműködési megállapodást, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2012. március l. 

Kovács Róbert 
polgármester 

az Önkormányzat részéről 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző megbízásából 
ellenjegyezte: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

Körösi Csaba 
elnök 

az ALFA Polgárőr Egyesület részéről 

Dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 
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Budapest Főváros X. Kerület Kó'bányai Önkormányzat PM Hivatala 
dr. Pap Sándor alpolgármester úr részére! 

1475 Budapest, 10. 
Pf. 35. 

Tisztelt dr. Pap Sándor alpolgármester úr! 

Alulírott Kórősi Csaba, mint az ALFA Polgárőr Egyesület (1102, Budapest, Állomás u. 25. 
VI/24.alatti székhelyű egyesület) elnöke az alábbi 

kérelemmel 
fordulok Önhöz: 

Az ALFA Polgárőr Egyesület 2009. óta Budapest X. kerületében lát el polgárőri 

tevékenységet. 
Az ALFA Polgárőr Egyesület törvényes kereten belül együtt működik az Országos Rendőr 
Fó'kapitánysággal, X. Kerületi Rendőr Kapitánysággal, Országos Polgárőr Szövetséggel, 
Budapesti Polgárőr Szövetséggel, X. kerületi Közterület Felügyelettel és a X. kerületi Wolf 

Polgárőr Csoporttal. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy lehetőségünk nyílt a X. kerületi Önkormányzattal 
együttműködve a lakosság védelmét ellátni. 

Tisztelettel szeretném kérvényezni, hogy Egyesületünk számára a X. kerület, Üllői út 134. sz. 
alatt található helyiség térítésmentesen használatához hozzájárulni szíveskedjen. Az Alfa 
Polgárőr Egyesület vállal ná, hogy a helyiség használata során felmerülő közüzemi díjak közül 

a villany és vízdíjat fizetné ki. 

Egyesületünk hatékonyabban tudna működni a lakosság védelme érdekében, ha például 
lehetőségünk nyílna fogadóórákat tartani, és tanácsadásunkkal, további bűnmegelőzési 
feladatok ellátásával elősegíteni a közrendvédelmet a kerületben. 

Bízva engedélyezésében és támogatásában, maradok tisztelettel: 

Budapest, 2012. 01. 05. 

Kőrösi Csaba - eln(.> 
ALFA Polgárőr Egyesit.:~. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság (Székhelye: 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 
képviseli: dr. Gyetvai Tibor r. alezredes kapitányságvezető) 

, (a továbbiakban: Rendőrkapitányság), 

ALFA Polgárőr Egyesület (Székhelye: 1102 Budapest, Állomás u. 25. VI/24. 
képviseli: Körösi Csaba elnök) 
(a továbbiakban: Polgárőrség), 

(a továbbiakban együttesen: Felek) 

a X. kerület közbiztonságáért érzett felelősségüket átérezve, elismerve az állampolgárok 
önszerveződésének eredményeként megalakult polgárőr szervezetek és a rendőrség szervei 
között a helyi közbiztonság fenntartásában és a bűnözés elleni fellépés során történő hatékony 
együttműködésben rejlő lehetőségeket, egyúttal megerősítve a polgárőr szervezetek stratégiai 
partneri szerepét a helyi közrend és közbiztonság fenntartásában és eleget téve a 
polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 2. § (l) bekezdésében 
meghatározott együttműködési kötelezettségnek az alábbi megállapodást kötik. 

I. A megállapodás célja 

l. A Ptv. 2. § (l) bekezdésében előírt együttműködési megállapodás célja a Feleket a Ptv. 
alapján terhelő együttműködés intézményes kereteinek megteremtése, így különösen a 
polgárőri minőség igazolásával, a szolgálatszervezéssel és a közös feladatellátással 
összefüggő egyeztetés, illetve a tájékoztatás általános menetének meghatározásával 
kapcsolatos rendelkezések rögzítése. 

II. A helyi polgárőr szervezet vállalásai 

2. A Polgárőrség vállalja, hogy a működési területét érintő közterületi jogsértések 
visszaszorítása, megelőzése érdekében a tagjai közterületen, közutakon, forgalmas 
nyilvános helyeken, közlekedési csomópontokban történő jelenléte útján hozzájárul a 
lakosság biztonságérzetének növeléséhez, a bűnmegelőzési feladatok hatékony 
ellátásához. 

3. A Polgárőrség a Rendörkapitányság Közrendvédelmi Osztályát írásban hav; 
rendszerességgel tájékoztatja: 

a) a tagjai szolgálatellátásának rendjéről, így különösen a közterületen szelgálatot ellátók 
szolgálattervezéséről napokra lebontva, 

b) tevékenysége ellátása egyéb körülményeiről a Rendörkapitányság által esetileg 
meghatározott rendszerességgel és módon, 

r:) minden olyan változásról soron kívül, amely a tagjai szolgálatellátását, a napi 
tevékenységet érinti. 

4. A Polgárőrség haladéktalanul tájékoztatja a Rendörkapitányságot arról, ha a Ptv. 2. § (2) 
bekezdésében foglalt együttműködés keretében a székhelye szerinti működési területen 
eljáró más hatósággal írásos együttműködési megállapodást köt. 
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5. A Polgárőrség kötelezettséget vállal arra, hogy a megkötött együttműködési megállapodás 
becsatolásával haladéktalanul tájékoztatást nyújt arról, amennyiben a Ptv. 2/A. § (4) 
bekezdése alapján működési területén kívüli eljárási jogosultság biztosítása érdekében 
másik rendőri szervvel, vagy a Ptv. 2/A. § (4) bekezdésében megjelölt más hatósággal, 
szervvel ilyen tárgyban együttműködési megállapodást köt. 

6. Amennyiben a Rendőrkapitányság a Polgárőrséget arról tájékoztatja, hogy a működési 
területét érintöen fokozott ellenőrzés elrendelésére kerül sor, ennek időtartama alatt a 
Polgárőrség a szolgálatellátását, illetve feladatszervezését a jelen megállapodásban 
meghatározottak szerint egyezteti a RendörkapitánysággaL Amennyiben a 
Rendörkapitányság arra kéri fel a Polgárőrséget, hogy a fokozott ellenőrzés teljes 
időtartamára vagy annak egy részére, illetve az azzal érintett területen vagy annak egy 
részén a tevékenységét, szolgálatellátását fliggessze fel, úgy a Polgárőrség ezen 
felkérésnek megfelelően jár el. 

7. A Polgárőrség vállalja, hogy tevékenységét, szolgálatellátását olyan módon szervezi, hogy 
az ne sértse a rendőrség pártbefolyástól mentes működésének törvényi kötelezettségét és 
tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, szerepvállalástól, amely a rendőrség 

irányába fennálló fokozott együttműködésen keresztül alkalmas lehet a rendőrség jó 
hírnevének, tekintélyének csorbítására. 

8. A Polgárőrség vállalja, hogy tagjait dokumentált módon tájékoztatja az írásbeli 
együttműködési megállapodás megkötésének tényéről (lényegi tartalmáról), mint a 
polgárőri tevékenység végzésének Ptv. által kötelezően előírt előfeltételéről, a tagságból 
fakadó, a Ptv.-ben meghatározott jogokról, kötelezettségekröl, így különösen: 
a) a Polgárőrség székhelyéről és a működési területen történő eljárásra vonatkozó 

elöírásról, az ennek megszegése esetén fennálló felelősségi szabályokról, a működési 
területet érintöen esetlegesen kötött további megállapodásokról; 

b) a polgárőrként történő közterületi megjelenés módjáról; 
c) a polgárőr minőség igazolásának-megállapodás szerinti- módjáról; 
d) a polgárőr által ellátható lehetséges feladatok köréről; 
e) a büntetett előéletet eredményező jogerős elítélés helyi polgárőr szervezet felé történő 

bejelentési kötelezettségről és ezzel a tagsági jogviszony megszüntetésének 
j o gkövetkezményéröl. 

9. A Polgárőrség vállalja, hogy a tagjai között csak büntetlen előéletű nagykorú személyek 
lehetnek. 

l O. A Polgárőrség vállalja, hogy a Rendörkapitányságot írásban haladéktalanul tájékoztatja: 
a) az alapszabályának módosításáról, 
b) működésének megszüntetéséről, 

c) ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás megindításáról, 
d) bírósági nyilvántartásból történő jogerős törléséről 
e) ha a bíróság tevékenységét felfliggeszti, feloszlatja vagy megállapítja megszűnését. 
A tájékoztatással egyidejűleg a Polgárőrség a Rendőrkapitányság rendelkezésére bocsátja 
az annak alapjául szo1gáló iratokat, így különösen az alapszabálya módosítását, a bírósági 
nyilvántartásból való törléséről hozott jogerős bírósági határozatot. 

ll. A Polgárőrség gondoskodik a tagjainak jogszerű eljárásához szükséges ismeretek 
elsajátítása érdekében a folyamatos képzések, továbbképzések szervezéséről. 
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III. A Rendőrkapitányság vállalásai 

12. Amennyiben a Rendőrkapitányság a közös szolgálatellátás érdekében vagy 
rendezvénybiztosításban, bűnügyi, közbiztonsági vagy köztekedési akcióban történő 
részvétel, jelzőőri feladatok vagy a közrend és közbiztonság fenntartását szolgáló más 
feladat ellátása érdekében a Polgárőrség közreműködését kéri, úgy az ezzel összefüggő 
igényéről - lehetőség szerint 3 nappal megelőzően - tájékoztatja a Polgárőrség 
kapcsolattartásra kijelölt képviselőjét 

13. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy a baleset-megelőzési tevékenységébe bevonja a 
Polgárőrséget, így különösen bemutatók, kiállítások szervezésébe, valamint az óvodák, 
iskolák, illetve az idősek vagy gyermekek által sűrűn látogatott helyeken a 
gyalogosforgalom biztonságosabbá tétele érdekében szervezett szolgálatellátásba. 

14. A Rendőrkapitányság indokolt esetben felkéri a Polgárőrséget a közlekedésbiztonság 
javítása érdekében szervezett fokozott közúti ellenőrzési akcióiban, illetve az elrendelt 
fokozott ellenőrzéssei összeftiggő feladatellátásban történő egyeztetett közreműködésre, 
vagy arra, hogy a fokozott ellenőrzés teljes időtartamára vagy annak egy részére, illetve az 
azzal érintett területen vagy annak egy részén a Polgárőrség a tevékenységét, 
szolgálatellátását fúggessze fel. 

15. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy a Polgárőrség által a működési területén kívi.ili 
feladatellátás érdekében a Ptv. 21 A. § (4) bekezdése alapján nem rendőri szervvel kötött 
megállapodásról kapott tájékoztatás alapján a működési területen kívüli eljárás helye 
szerint illetékes rendőrkapitányságot tájékoztatja a megállapodás tényéről és annak főbb 
tartalmi elemeiről. 

16. A Rendőrkapitányság figyelemmel kíséri a Polgárőrség szolgálatszervezését, annak 
hatékonyabbá tétele érdekében javaslatokat fogalmazhat meg a helyi közrend, 
közbiztonság aktuális helyzetére figyelemmel. 

17. A Rendőrkapitányság a közrenddel, közbiztonsággal, valamint a működési terület blínügyi 
helyzetével összeftiggő információk átadásával biztosítja a Polgárőrség hatékony 
feladatellátását és szolgálatszervezését 

18. A Rendőrkapitányság a Polgárőrség felkérésére előadót biztosít a polgárőrök 
továbbképzését szolgáló rendezvények lebonyolításához. 

19. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy a helyi lakosok körében népszerűsíti a polgárőrség 
helyi közrend, közbiztonság fenntartásának segítésében betöltött szerepét, elősegítve ezzel 
a Polgárőrség tagjainak létszámnövekedését 

20. A Rendőrkapitányság a Polgárőrségtevékenységéta következő módon támogatja: 

a.) A Polgárőrségtől érkezett jelzésekre a Rendőrség lehetőségeihez mérten a !eh ;U:) 
leghamarabb reagál. 

b.) Az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások keretei közG __ , 
Polgárőrség kommunikációját elősegíti. 
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c.) A feladatellátásba tehetőségei és az adott feladat megkívánta biztonsági- és 
adatvédelmi szabályok figyelembe vételével-akár közös járőr indításával is- bevonja. 

d.) A Rendőrség a Polgárőrség kijelölt tagjai által ellátott önkormányzati, 
katasztrófavédelmi, készenléti szolgálat működését elősegíti, annak működési körébe 
tartozó esemény bekövetkezésekor azt tájékoztatja. 

e) A Rendőrség vállalja, hogy a Polgárőrség által működtetett technikai berendezések, 
rendszámfelismerő rendszerek működését elősegíti. A szükséges technikai eszközök 
beszerzéséhez szakmai segítségével hozzájárul, igény szerint a működést rendőr 
biztosításával elősegíti. A technikai berendezések, rendszámfelismerő rendszerek 
üzemeltetésével, karbantartásával, működtetésével kapcsolatban a Rendőrkapitányságnak 
költsége nem keletkezik. 

IV. A Felek közös vállalásai 

21. Felek vállalják, hogy tevékenységüket a törvényesség, egymás kölcsönös elismerése és 
tiszteletben tartása m~llett, egymás kölcsönös támogatásával végzik. 

22. A Felek egymás tevékenységének támogatása jegyében 
a) kölcsönösen meghívják egymást a másik felet érintő értekezleteikre; 
b) közös rendezvények et, előadásokat szerveznek egymás, illetve a lakosság 
tájékoztatása érdekében. 

V. A polgárőri tevékenység igazolásának módja 

23. A Polgárőrség vállalja, hogy a polgárőri minőség igazolása érdekében tagjai megfelelő 
adattartalmú igazolvánnyal/igazolással rendelkeznek, továbbá tagjait tájékoztatja arról, 
hogy azt a feladatellátás, illetve szolgálatteljesítés során kötelesek maguknál tartani, és 
rendőri ellenőrzés esetén a polgárőrként történő jogszerű eljárás igazolása érdekében 
bemutatni. 

24. Az igazolás/igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza: 
a) a polgárőr neve; . 

b) annak a Polgárőrségnek az alapszabályszerinti megnevezése, amelynek tagja; 
c) a Polgárőrség alapszabályszerinti székhelyének megjelölése; 
d) a kiállítás dátuma; 
e) a kiállító aláírása, esetleg pecsét. 

25. Abban az esetben, ha a polgárőr által bemutatott igazolás, igazolvány eredetiségével, 
hitelességével összefüggésben ésszerű kétely merül fel, úgy - a tagsági viszony 
tényleges fennállásának tisztázása érdekében - az intézkedő rendőr a Közrendvédelmi 
Osztály vezetőjéhez fordulhat. A Közrendvédelmi Osztály vezetője a polgárőrség 
elnökéhez vagy tisztségviselőjéhez fordulhat a polgárőr tagságával kapcsolatosan. 
Amennyiben nem tisztázódik a bemutatott igazolás/igazolvány hitelessége, úgy a 
szolgálatba lépést megtagadhatja. 

26. A Polgárőrség haladéktalanul gondoskodik az 
amennyiben a polgárőr tagsága megszűnik. Az 
eltulajdonítását ·a Polgárőrség köteles 
Rendőrkapitányságnak. 

igazolvány/igazolás visszavonásáról, 
igazolvány/igazolás elvesztését vagy 

haladéktalanul bejelenteni a 
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VI. Záró rendelkezések 

27. A Rendőrkapitányság részéről kapcsolattartásra kijelölt szervezeti elem/személy: a 
Közrendvédelmi Osztály vezetője 

28. A Polgárőrség részéről kapcsolattartásra kijelölt képviselő: Körösi Csaba 

29. A Felek vállalják, hogy a kapcsolattartásra jogosult képviselő személyében bekövetkezett 
változásról a másik Felet soron kívül tájékoztatják. 

30. A Polgárőrség alapszabályát és a bírósági bejegyzésről készült végzés másolatát jelen 
megállapodás melléklete tartalmazza. 

31. A megállapodás határozatlan időre szól, és nem zárja ki egyéb két- vagy többoldalú 
megállapodás megkötését. 

32. A Felek az együttműködést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közösen 
értékelik, valamint az adatvédelmi jogszabályok és jelen megállapodás rendelkezésének 
érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket közösen meghatározzák. 

33. A Felek a körülményeikben beálló lényeges változásra figyelemmel, közös megegyezéssel 
a megállapodást szükségszerűen módosíthatják, a módosítás kezdeményezésére bármelyik 
fél jogosult a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal. 

34. A Felek jogosultak a megállapodást a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal 
indokolás nélkül az annak kézhezvételét követő második hónap első napjával felmondani 
(rendes felmondás). 

35. A Rendőrkapitányság azonnali hatállyal, az indokok megjelölésével írásban felmondhatja 
a megállapodást, ha: 

a) a Polgárőrség a· tevékenységét a Ptv. rendelkezéseinek súlyos vagy ismétlődő 
megszegésével végzi, így különösen abban az esetben, ha a tag irányába fennálló 
tájékoztatási vagy szolgálatszervezési kötelezettségeinek megszegése miatt a tag a 
működési területén kívüljár el; 

b) a Polgárőrség megfelelő tájékoztatásának hiányára visszavezetheWen a tagjai olyan, a 
közrend, közbiztonság fenntartására irányuló tevékenységet végeznek, amelyre 
jogszabály alapján nem jogosultak; 

c) a Polgárőrség működése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. § (2) 
bekezdésébe ütközik, így különösen mások jogainak és szabadságának sérelmével jár, 
vagy egyébként az ügyészség törvényességi felügyeleti vizsgálatot indított a 
működésével összefüggésben; 

d) amennyiben a Polgárőrség olyan pártpolitikai tevékenységet végez, amelyre tekintettel 
az együttműködés fenntartása a rendőrség pártbefolyástól mentes működésének 
törvényi követelményét sértené. 
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36. A Felek vállalják, hogy az esetleges vitás kérdéseket egyeztetés útján rendezik. 

37. Jelen megállapodás Budapest Rendőr-főkapitányának jóváhagyásának napján lép 
hatályba. 

38. Jelen 3 (azaz három) eredeti példányban készült megállapodást a Felek elolvasást és 
együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

Budapest, 2011 . ..... P.f2;.~ ~-~:-:. ... 9. .'l:.· .. 

-~ c__. . -=:: .... :-:::::: ..... _~~:..__ ' ................................... 
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