1
KIVONAT
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 26-án megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi
Polgári Őrség közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
308/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozata
az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Polgári Őrség közötti együttműködési
megállapodás megkötéséről
Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testülete e határozat melléklete szerint
együttműködési megállapodást köt az Ercsi Polgári Őrséggel.
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az együttműködési megállapodás megkötésére.
Felelős: Győri Máté polgármester
Határidő: 2017. október 1.

Kmf.

Győri Máté sk.
polgármester

Dr. Hekmanné Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő
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„Melléklet a 308/2017. (IX.26.) Kt. sz. határozathoz”

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzat (cím: 2451 Ercsi, Fő u. 20.; képviseli:
Győri Máté polgármester)
másrészről
az Ercsi Polgári Őrség (cím: 2451 Ercsi, Fő u. 20.; képviseli: Christe Rezső elnök) között az
alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az Ercsi Polgári Őrség (a továbbiakban Polgári Őrség) jelen együttműködési megállapodás
aláírásával kijelenti, hogy a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló
2011. évi CLXV. törvény 4.§ (1) bekezdése alapján együttműködési megállapodást kötött a
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Gárdonyi Rendőrkapitánysággal és tagja az Országos
Polgárőr Szövetségnek.
2. Az együttműködés célja: a Polgári Őrség fokozottabb bevonása a város közterületei
rendjének fenntartására irányuló feladatok ellátásába. Ennek során különös 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.
3. Az együttműködési megállapodás megkötésének további célja Ercsi Város Önkormányzat
(a továbbiakban: Önkormányzat) és a Polgári Őrség tevékenységének összehangolása, a város
közbiztonságának javítása, a bűnmegelőzés és a bűnüldözés elősegítése, az Ercsi
Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletével való együttműködés biztosítása.
4. A megállapodás jogi alapja különösen:
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
c) a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.
törvény.
5. A felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és
tiszteletben tartásával működnek együtt.
6. A felek tudomásul veszik, hogy a polgárőri tevékenységet az önkéntesség, az emberi jogok
messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a
bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.
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7. A felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család-,
gyermek- és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési balesetek megelőzése, a vagyonvédelem
terén, a természet-károsítás megakadályozása terén, valamint a kábítószerek kereskedelme és
fogyasztása elleni küzdelemben közös érdeküket kifejezve egymás irányába kötelezettségeket
vállalnak és együttműködnek.
A FELEK ÁLTAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK
8. Az Önkormányzat vállalja, hogy
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a Polgári Őrség tevékenységét. Az Önkormányzat
felkéri a Polgári Őrség vezetését, hogy tevékenységükről havonta tájékoztassa a
képviselő-testület illetékes bizottságát;
b) az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvényekről azok megtartása előtt
megfelelő időben értesíti a Polgári Őrség vezetőségét;
c) a közbiztonsággal kapcsolatos tapasztalatairól, észrevételeiről – az illetékes bizottság
közreműködésével – tájékoztatja a Polgári Őrséget;
d) lehetősége szerint népszerűsíti a Polgári Őrség tevékenységét, eredményeit;
e) a Polgári Őrség részére biztosítja támogatás igénylésének lehetőségét;
f) az Ercsi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelete közreműködésével a Polgári
Őrséggel közös feladatokban, ellenőrzéseken vesz részt.

9. Az Ercsi Polgári Őrség vállalja, hogy
a) tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít
aa) a közterületen és a közterületről elkövetett és más bűncselekmények, különösen a
gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények, a betöréses lopások, a színesfémlopások,
a kerékpár lopások, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére, a
gyermek- és fiatalkorúak közbiztonságot veszélyeztető csoportosulásaira, s mindezek
érdekében figyelő-jelző szolgálatot működtet;
ab) a gyermekintézmények (óvoda, iskola), játszóterek körzetében a gyermekek
sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére;
ac) különösen hétvégén és éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának ellenőrzésére,
az éjjeliőrökkel és a portásokkal való folyamatos kapcsolattartásra;
b) gondoskodik arról, hogy a Polgári Őrség tagjaitól illetéktelen személyek
információkat, adatokat ne szerezhessenek;
c) felkérésre részt vesz az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvényeken;
d) figyelő szolgálatot működtet Ercsi Város illegális hulladéklerakó-helyeinek
felderítése, megfigyelése céljából, s tájékoztatja az Önkormányzatot az illegális
hulladék-lerakóhelyek helyéről;
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e) a hulladékot illegálisan lerakókat figyelmezteti a tevékenységük abbahagyására, a
lerakott hulladék elszállítására, valamint szabálysértési feljelentést tesz ellenük;
f) együttműködik az Ercsi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletével, velük közös
feladatokban, ellenőrzéseken vesz részt;
g) az Önkormányzattól kapott támogatásokkal a támogatási szerződésben foglaltak
szerint elszámol;
h) feladatait a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Gárdonyi Rendőrkapitánysággal
kötött megállapodás iránymutatásai szerint végzi.
A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB ELEMEI
10. Az Önkormányzat és az Ercsi Polgári Őrség kapcsolattartói:
a) Ercsi Város Önkormányzat részéről: Papp György alpolgármester
Telefon: 25/515-602
E-mail: polghivatal@ercsi.hu
b) az Ercsi Polgári Őrség részéről: Christe Rezső elnök
Telefon: 20/9725-147
E-mail: christerezso@outlook.hu
11. Felek évente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési megállapodás
megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges
intézkedéseket.
12. Jelen együttműködést felek határozatlan időre kötik.
Az együttműködési megállapodást bármelyik fél 90 nap felmondási idővel bármikor,
indokolás nélkül, írásban felmondhatja.
13. Jelen együttműködési megállapodás megszűnik, ha az Ercsi Polgári Őrség és a Fejér
Megyei Rendőr-főkapitányság Gárdonyi Rendőrkapitányság közötti együttműködési
megállapodás bármely okból megszűnik, továbbá abban az esetben is, ha az Ercsi Polgári
Őrség kiválik az Országos Polgárőr Szövetség tagjai közül.
E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 2011. évi CLXV. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Ercsi, 2017.

Ercsi Város Önkormányzat

Ercsi Polgári Őrség

Győri Máté polgármester

Christe Rezső elnök

Ellenjegyzem:
pénzügyi irodavezető

