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MEGÁLLAPODÁS FELADATELLÁTÁSRÓL 

amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzat (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3., törzskönyvi 

azonosító szám (PIR): 731290; államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 740889; adószám: 15731292-2-13; képviseli: 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester) (a továbbiakban: Szentendre) 

másrészről Pilisszentlászló Község Önkormányzata (székhely: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.; törzskönyvi 

azonosító szám (PIR): 731036; államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 740625; adószám: 15731034-1-13; képviseli: 

Tóth Attila Zsolt) (a továbbiakban: Pilisszentlászló) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel: 

I. Előzmények 

 

1. Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 84-86.§-ban rögzítettek alapján az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek és a 

jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátására 2013. január 1. napjától határozatlan időtartamra létrehozták a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatalt. 

  

2. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás harmadik módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt szövegének 15. pont 19. és 20. francia bekezdése tartalmazza Pilisszentlászló 

vonatkozásában a Felek megállapodását arról, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal belső 

szervezeti egységeként létrehozott közterület-felügyelet közterület-felügyelői bűnmegelőzési céllal havi egy 

alkalommal, 2-3 órás időtartamban Pilisszentlászlón járőröznek, melynek során jogszabályban 

meghatározott, a közterület-felügyelő hatáskörébe tartozó feladatokat látják el Pilisszentlászló 

közigazgatási területén, valamint arról, hogy a Pilisszentlászlón kialakított térfigyelő rendszert a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységét képező közterület-felügyelet üzemelteti és 

kezeli a közterület-felügyeletről szóló törvény rendelkezései szerint, mely a következőkre terjed ki: 1.) a 

működtetéshez szükséges szabályzatokat a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal elkészíti; 2.) a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelete ellenőrzi a kamerák folyamatos 

működését és ellátja az adatkezelési feladatokat; 3.) amennyiben a Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal közterület-felügyelete a kamerák működésében hibát észlel, akkor értesíti Pilisszentlászló 

polgármesterét, aki gondoskodik a javítás megrendeléséről.  

 

II. Megállapodás a feladatellátásról 

 

1. Felek rögzítik, hogy Szentendre az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 17. pontban meghatározott feladat ellátása 

érdekében az Mötv. 17.§ (1) bekezdése és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépését biztosító módosításáról 

szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Erfesztv.) 3.§ (1) bekezdése alapján önálló költségvetési 

szervként integrált önkormányzati rendészeti szervet alapít (a továbbiakban: Szentendrei Rendészeti 

Igazgatóság), amely 2019. március 1. napjától ellátja a jelenleg a Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal belső szervezeti egységeként létrehozott és működő közterület-felügyelet feladatait. 

  

2. A fentiekre és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodásban foglaltakra 

tekintettel Felek megállapodnak, hogy 2019. március 1. napjától a Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatalról szóló megállapodás 15. pont 19. és 20. francia bekezdésében foglalt feladatokat a Szentendrei 

Rendészeti Igazgatóság látja el az alábbiak szerint: 

 

2.1. Felek megállapodnak, hogy a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bűnmegelőzési céllal havi egy 

alkalommal 2 órás időtartamban Pilisszentlászlón járőrszolgálatot teljesít, melynek során 

jogszabályban meghatározott, a közterület-felügyelő hatáskörébe tartozó feladatokat lát el 

Pilisszentlászló közigazgatási területén. 
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2.2. Felek megállapodnak, hogy a Pilisszentlászlón kialakított térfigyelő rendszert a Szentendrei 

Rendészeti Igazgatóság üzemelteti és kezeli a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 

törvény rendelkezései szerint, mely kizárólag az alábbi részfeladatokra terjed ki: 

a) a működtetéshez szükséges szabályzatokat a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság elkészíti, 

b) a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság ellenőrzi a kamerák folyamatos működőképességét és 

ellátja az adatkezelési feladatot, 

c) szükség esetén rendőrségi megkeresés alapján a térfigyelő rendszer által rögzített anyagból 

adatot szolgáltat a rendőrség részére, 

d) amennyiben a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság a kamerák működésében hibát észlel, 

akkor értesíti Pilisszentlászló polgármesterét, aki gondoskodik a javítás megrendeléséről.  

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a térfigyelő rendszer üzemeltetése nem 

foglalja magában az esetlegesen azon keresztül észleltek esetén az intézkedési kötelezettséget, 

valamint a Pilisszentlászlón elhelyezett térfigyelő felügyeleti számítógép elhelyezési 

körülményeiért való felelősséget.  

 

2.3. Felek rögzítik, hogy a 2.1. pontban meghatározott feladatellátás ellenértéke nettó 12.000 Ft/óra, 

amely havi egy alkalommal 2 órás időtartamban történő feladatellátás esetén nettó 24.000 

Ft/alkalmat jelent és 2 fő közterület-felügyelő 1 gépjárművel történő járőrözését foglalja magában. 

Felek megállapodnak, hogy e díj havi egy alkalom esetén nem kerül kiszámlázásra. Felek 

megállapodnak, hogy Pilisszentlászló – az előbbiekben foglalt havi egy alkalmon felüli – 

polgármesterének külön megrendelése esetén a jelen pontban rögzített díj minden alkalommal 

kiszámlázásra kerül, melyet Pilisszentlászló a kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől 

számított 30 napon belül, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bankszámlájára történő banki 

átutalással köteles megfizetni.  

Felek rögzítik, hogy a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság díjköteles tevékenységet – ideértve a 

lakossági bejelentés, igény alapján történő kivonulást is – kizárólag Pilisszentlászló 

polgármesterének előzetes megrendelése alapján végez.  

 

2.4. Felek megállapodnak, hogy a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság vezetője évente egy alkalommal 

írásban köteles beszámolni Pilisszentlászló képviselő-testületének a Szentendrei Rendészeti 

Igazgatóság Pilisszentlászló közigazgatási területén végzett tevékenységéről.  

 

III. Egyéb rendelkezések 

 

1. Jelen megállapodást 

a) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2018. (….) Kt. sz. határozatával, 

b) Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2018. (…) Kt. sz. 

határozatával 

fogadta el. 

  

2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

3. Jelen megállapodást Felek polgármestereik által, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 

4. Jelen megállapodás Felek képviselői általi aláírás napján lép hatályba.  

Szentendre, 2018. … 

 

 Verseghi-Nagy Miklós       Tóth Attila Zsolt 

         polgármester           polgármester 

   Szentendre Város Önkormányzat          Pilisszentlászló Község Önkormányzat 


