EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Létrejött
− egyrészről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata (székhely: 3922
Taktaharkány, Gépállomás u. 4., képviseli: dr. Szemán Ákos polgármester, a továbbiakban:
Önkormányzat),
− másrészről a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet (székhely: 3922 Taktaharkány,
Deák u. 18., képviseli: Nemes Dezső elnök, a továbbiakban: Polgárőrség)
között a következő feltételekkel:
A megállapodás célja:
a) A közterületek közrendjének, közbiztonságának növelése, a szervezett és tervszerű
bűnmegelőzés társadalmasítása, a bűncselekmények csökkentése, a bűnalkalmak lehetséges
minimalizálása, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a bűnmegelőzés elősegítése.
b) Az Önkormányzat, a rendőrség, a civil szervezetek (különösen a Polgárőrség) és
öntevékeny körök, valamint a polgárok közötti bizalom erősítése.
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A célok elérésének érdekében a Polgárőrség vállalásai:
a) A Polgárőrség vállalja, hogy az Alapszabályában meghatározott célok érdekében, az
Önkormányzattal együttműködve, a polgárőri tevékenység ellátásával, annak szabályai szerint
Taktaharkány közigazgatási területén polgárőri tevékenységet fejt ki.
b) A Polgárőrség vállalja, hogy az a) pontban meghatározott feladatok ellátását más
szervek (különösen a rendőrség és a katasztrófavédelem) tevékenységéhez igazodva valósítja
meg.
c) A Polgárőrség vállalja, hogy az a)–b) pontokban meghatározottak szerint:
− közreműködik a közrend és a közbiztonság fenntartásának segítésében, a
vagyonvédelemből, az állampolgárok védelméből, a bűnmegelőzésből, a gyermek- és
ifjúságvédelemből, a környezetvédelemből, a katasztrófavédelemből, az önkormányzati
rendezvények, továbbá a helyi kulturális és a sportrendezvények biztosításából, továbbá az
emberi és állampolgári jogok védelméből adódó feladatok megvalósításában,
−
közreműködik Taktaharkány közigazgatási területén lévő képfelvevő eszközök
által rögzített képek megfigyelésében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól
szóló 2011. évi CLXV. törvény 22.§-an foglaltak szerint
− kiemelt figyelmet fordít belterületen a közterületek és az önkormányzati
tulajdonban álló vagyontárgyak, külterületen az önkormányzati tulajdonban álló termőföldek
védelmére, ennek során a mezei őrszolgálattal együttműködik,
− kiemelt figyelmet fordít külterületen a halastavak védelmére, ennek során a halőri
szolgálattal együttműködik,
− amennyiben az önkormányzati tulajdonban kárt tapasztal, arról értesíti az
Önkormányzatot,
− a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében a
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint a Taktaharkányi Apáczai Csere János
Általános Iskola közvetlen közelében jelzőőri feladatokat lát el,
− közreműködik az Önkormányzat és a lakosság közötti bizalom erősítésében, a
helyi közbiztonság közösségi védelmének megteremtésében,
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− a polgármester irányításának megfelelően segítséget nyújt a katasztrófák elleni
védekezésben, melynek során közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában (különösen árés belvízvédelmi feladatok ellátásával), a káros következmények enyhítésében,
felszámolásában, továbbá a kárt szenvedettek segítésében,
− vagyontárgyakat és környezeti elemeket veszélyeztető események észlelése
esetén a rendőrséget azonnal értesíti, az események felderítésében közreműködik, az
eseményekről, a megtett intézkedésekről szükség szerint tájékoztatja az Önkormányzatot,
− az Önkormányzat által részére biztosított információkat az együttműködés
elősegítése és a feladatok végrehajtása érdekében hasznosítja, továbbá az Önkormányzat által
szervezett – a közbiztonsággal kapcsolatos – fórumokon részt vesz,
− a mezőőr működési területén – amennyiben az a polgárőr testi épségét nem
veszélyezteti –
• arról a járműről, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a mezőőr
működési területéről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, a mezőőrt, valamint a
rendőrséget értesíti,
• arról a személyről, aki a nála vagy az általa vezetett járművön levő
szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a mezőőrt, valamint a
rendőrséget értesíti,
− a Helyi Választási Iroda vezetőjének felkérésére segíti a Helyi Választási Irodát a
választások során a biztonsági feladatok ellátásában,
− figyelemmel kíséri azokat a helyi jogszabályokat, amelyek elősegítik a
megállapodásban rögzített feladatok hatékony elvégzését,
− javaslatot tesz az Önkormányzatnak – az együttműködési megállapodás és a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között – az együttműködéssel érintett feladatokat
érintő, az Önkormányzat hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára,
− amennyiben az Önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében szükséges és a
Polgárőrség nélkülözni tudja, térítésmentesen az Önkormányzat rendelkezésre bocsátja az
általa üzemben tartott gépjárművet és más eszközöket,
− működéséről évente tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét.
A célok elérésének érdekében az Önkormányzat vállalásai:
a) Az Önkormányzat vállalja, hogy a Polgárőrségnek a költségvetési helyzete
függvényében anyagi támogatást nyújt, ha a kormányzati, az Országos Polgárőr Szövetség és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség által nyújtott működési támogatás nem éri
el a működéshez feltétlenül szükséges összeget.
b) Az Önkormányzat a Polgárőrség székhelyének megjelölésére és munkavégzésére
bérleti díjmentesen biztosítja a Taktaharkány, Rákóczi utca 63. szám alatti önkormányzati
tulajdonban álló ingatlan használatát és engedélyezi, hogy ezt a tényt a Polgárőrség a
nyilvántartásokba bejegyeztesse. Az ingatlanhoz a Polgárőrség az Önkormányzatnál lezárt
borítékba elhelyezett kulcsot köteles biztosítani.
c) A Polgárőrség által székhelyként és munkavégzésre használt ingatlan használatával
összefüggő közüzemi (gáz, áram, víz, csatorna) díjakat az Önkormányzat fizeti.
d) Az Önkormányzat a Polgárőrség rendezvényei megtartásához, amennyiben az
meghaladná Polgárőrség által székhelyként és munkavégzésre használt ingatlan lehetőségeit, a
polgármesterrel vagy az általa kijelölt személlyel történő előzetes egyeztetést követően, bérleti
díjmentesen biztosítja közösségi rendezvény megtartására alkalmas ingatlanait.
e) Az Önkormányzat a rendezvényei biztosításában számít a Polgárőrség segítségére,
ennek érdekében vállalja, hogy a Polgárőrség igénybevételével tervezett rendezvényről a
Polgárőrséget legalább a tervezett időpontot megelőző 7. napig értesíti.
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f) Az Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgárőrség céljait és feladatait érintő
napirendi pontot tartalmazó ülésére a Polgárőrség képviselőjét meghívja.
4. A Felek szükség szerint közös értekezleten értékelik az együttműködési megállapodásban
foglaltak teljesítését és annak tapasztalatait. Ennek megfelelően döntenek az együttműködési
megállapodás szükség szerinti módosításáról.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást határozatlan időre
kötik, azt közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, továbbá azt bármelyik Fél 90 napos
felmondási idővel, a másik Félnek címzett írásbeli nyilatkozatával felmondhatja, amennyiben
a másik Fél a jelen együttműködési megállapodásban foglalt kötelezettségét szándékosan,
súlyosan megszegi és azzal figyelmeztetés ellenére sem hagy fel.
6. A Felek kijelentik, hogy jelen együttműködési megállapodásban részletezett célok és
feladatok ellátására mással együttműködési megállapodást nem kötnek, a feladatok
végrehajtásában tevékenységüket összehangolják, egymást kölcsönösen támogatják és egymás
munkáját segítik.
7. A Felek jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.
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Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba.

Taktaharkány, 2021. július 22.

Dr. Szemán Ákos
polgármester

Nemes Dezső
elnök

