
E g y ü t t m ű k ö d é s i  M e g á l l a p o d á s, 

 

 
amely egyrészről Pilisszentlászló Község Önkormányzata (székhelye: 2009 Pilisszentlászló, 

Szabadság tér 1., PIR száma: 731036, adószáma: 15731034-1-13, képviseli: Tóth Attila Zsolt 

polgármester, továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhelye: 2009 

Pilisszentlászló, Szabadság tér 1., adószáma: 18745689-1-13; bankszámlaszáma: 11742087-21144095 

(OTP Bank Nyrt., képviseli: Mihics József elnök) Budapest Környéki Törvényszék Országos 

nyilvántartási azonosító (13-02-0006986) határozat száma: 47.P.60.017/2016/8., a továbbiakban: 

Pilisszentlászlói Polgárőrség ) között alul megjelölt helyen, időben és feltételekkel jött létre: 

 

 

Pilisszentlászló község területén folyó polgárőr tevékenység támogatására az Önkormányzat és a 

Pilisszentlászlói Polgárőrség, mint Felek (a továbbiakban: Felek) megállapodást kötnek az alábbi 

feltételekkel, a következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával. 

 

Az együttműködés célja: 
 

A Pilisszentlászlói Polgárőrség fokozottabb bevonása a község közterületi 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 közlekedése 

biztonságának javítása, 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 tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény. 

 

A Felek egymás önállóságát nem korlátozzák. 

 

I. 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI: 

 

1. A jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és a 

Pilisszentlászlói Polgárőrség tevékenységének összehangolása, a község 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 fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család, a gyermek- 

és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a vagyonvédelem terén, 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 a Pilisszentlászlói Polgárőrség munkáját.  

 

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

korábban értesíti a Pilisszentlászlói Polgárőrség vezetőségét. 

 

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

pontjában felsorolt közbiztonsági részterületekre vonatkozó tapasztalatairól, 

észrevételeiről, az Önkormányzat tájékoztatja a Pilisszentlászlói Polgárőrséget. 

 

d. Népszerűsíti a Pilisszentlászlói Polgárőrség tevékenységét, eredményeit a helyi 

közbiztonsági propaganda-tevékenység keretében (pl.: helyi médiában). 

 

e. a mindenkori éves költségvetésében, az Önkormányzat gazdasági helyzetének 

függvényében - külön megállapodás keretében, figyelemmel a 2011. évi CLXV. 

törvény 26. § (4) bekezdésére - anyagi támogatást nyújt, ezzel segítve az Egyesület 

szakmai tevékenységét, képzési programokban való részvételét. 

 

6.  A Pilisszentlászlói Polgárőrség 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, 

 a gyermekintézmények (óvoda, iskola) körzetében a gyermekek sérelmére 

irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére, 

 különösen hétvégén éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának 

ellenőrzésére. 

 

b) Gondoskodik arról, hogy a Pilisszentlászlói Polgárőrség tagjaitól illetéktelen személyek 

információkat, adatokat ne szerezhessenek. 

 

c) Felkérésre részt vesz az Önkormányzat által biztosítani kívánt községi rendezvényeken, 

amelyekről legalább 72 órával korábban hivatalosan tudomást szerez. 

 

d) Kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, különösen a gépjárművekkel 

kapcsolatos bűncselekmények, a betöréses lopások, a kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekményekre, a gyermek- és fiatalkorúak közbiztonságot veszélyeztető 

csoportosulásaira. 

 

e) Katasztrófahelyzet esetén közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában, a káros 

következmények enyhítésében, felszámolásában, továbbá a kárt szenvedettek 

segítésében 

 

f) Vagyontárgyakat és környezeti elemeket veszélyeztető események észlelése esetén az 

arra hatáskörrel rendelkező hatóságot 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. 

 

g) Az Egyesület az Önkormányzattal közösen elkészített és elfogadott pályázatokban leírt 

és vállalt feladatait a pályázati előírások szerint határidőre végrehajtja. 

 

h) Az Egyesület az egyesületi Alapszabály egy példányát az Önkormányzatnak másolatban 

átadja. 

 

i) A Pilisszentlászlói Polgárőrség figyelő szolgálatot működtet Pilisszentlászló illegális 

szemétlerakó-helyeinek felderítése, megfigyelése céljából. 

 

j) A Pilisszentlászlói Polgárőrség tájékoztatja az Önkormányzatot az illegális szemét-

lerakóhelyek földrajzi helyéről. 

 

k) A Pilisszentlászlói Polgárőrség az illegális szemétlerakókat figyelmezteti a tevékenység 

felfüggesztésére, elszállítására, valamint szabálysértési eljárást kezdeményez ellenük. 

 

l) Tevékenységéről tájékoztatja évente (január) az önkormányzat képviselő-testületét. 

 

m) Az Önkormányzattól kapott támogatásokkal a támogatási szerződésben foglaltak szerint 

elszámol. 

 

n) A Pilisszentlászlói Polgárőrség vállalja, hogy feladatait a Pest Megyei Polgárőr 

Szövetsége és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodás 

iránymutatása szerint végzi. 

 

A Pilisszentlászlói Polgárőrség nem vállalja: 

 

Tárgyak, javak őrzését a Pilisszentlászlói Polgárőrség 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 alapszabály 

rendelkezéseinek megfelelően a Pilisszentlászlói Polgárőrség nem biztosíthat. 

III. 

 

A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB ELEMEI: 
 

 7. Az Önkormányzat és a Pilisszentlászlói Polgárőrség kapcsolattartói: 
Önkormányzat részéről:     

Név: Tóth Attila polgármester 

telefon: 36/70-317-3414 

e-mail: onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu 

Pilisszentlászlói Polgárőrség részéről: 

Név: Mihics József elnök 

e-mail: mihic@freemail.hu 

 

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

megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges intézkedéseket. 

 

9. A Pilisszentlászlói Polgárőrség hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Pilisszentlászlói Polgárőrség 

munkájáról szóló nyilvántartásból tájékozódjon. 

 



10. A jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és határozatlan 

időre szól. 

 

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

Félhez intézett – indokolást is tartalmazó – irattal egyoldalúan felmondhatja. 

 

12. A jelen együttműködési megállapodás megszűnik, ha a Pilisszentlászlói Polgárőrség és a Pest 

Megyei Rendőr-főkapitányság közötti együttműködési megállapodás bármely okból kifolyólag 

hatályát veszíti, továbbá abban az esetben is, ha a Pilisszentlászlói Polgárőrség kiválik az 

Országos Polgárőr Szövetség tagjai közül. 

 

13. A jelen megállapodás létrejöttéhez Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

30/2016.(V.24.) önkormányzati határozatával járult hozzá. 

 

14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

 

Pilisszentlászló, 2016. május …. 

 

___________________ 

Tóth Attila Zsolt 

_________________ 

dr. Gerendás Gábor 

__________________________________ 

Mihics József 

polgármester jegyző elnök 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

 


