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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 
A korábban kötött együttműködési megállapodások, az előző választási ciklus végén, 2006. 
december 31-én lejártak, új megállapodások megkötése vált szükségessé, mivel csak annak 
birtokában lehet az önkormányzati támogatást biztosítani az érintettek részére. 
 
Jelen előterjesztés érinti a 

 BFRK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysággal, 
 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-Budai Mentési Parancsnoksága Csepeli 

Tűzőrségével, 
 Dél-Csepel Polgárőr Egyesülettel 

 
kötött megállapodásokat. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az együttműködési megállapodások szövegét hagyja 
jóvá, és hatalmazza fel a polgármestert a megállapodások aláírására. 
 
 
Budapest, 2007. szeptember ... 
 
 
 
 

Dr. Borsány György 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a 
BFRK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával megkötendő Együttműködési 
Megállapodást jóváhagyja. Felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás 
aláírására.  

 
Felelős:  Tóth Mihály 

    polgármester 
 Végrehajtásra: Dr. Kerpán Mátyásné 

közbiztonsági főmunkatárs 
 

Határidő: elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: 2007. október 10. 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségi támogató szavazata 
szükséges. 
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a a 
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság  Dél-Budai Mentési Parancsnoksága Csepeli 
Tűzőrségével megkötendő Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. Felkéri a 
polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.  

 
Felelős:  Tóth Mihály 

    polgármester 
 Végrehajtásra: Dr. Kerpán Mátyásné 

közbiztonsági főmunkatárs 
 

Határidő: elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: 2007. október 10. 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségi támogató szavazata 
szükséges. 
 

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a 
Dél-Csepel Polgárőr Egyesülettel megkötendő Együttműködési Megállapodást 
jóváhagyja. Felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.  

 
Felelős:  Tóth Mihály 

    polgármester 
 Végrehajtásra: Dr. Kerpán Mátyásné 

közbiztonsági főmunkatárs 
 

Határidő: elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: 2007. október 10. 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségi támogató szavazata 
szükséges. 
 

 3



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

 
amely létrejött  
egyrészről: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 
10.), képviseli: Tóth Mihály polgármester, (kapcsolattartó közrend és közbiztonsági ügyintéző), 
a továbbiakban Önkormányzat 
másrészről: a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága  
(1211 Budapest, Szent Imre tér 23.) alapító okirat száma: 71-1049/2/2002, bankszámla száma: 
10023002-01451430 Budapest Bank 
Képviseli: Császár Mihály r. alezredes kapitányságvezető (Tel: 427-46-10), a továbbiakban 
Rendőrség között az alábbi feltételek mellett: 
 
Szerződő felek a közbiztonság állapotával összefüggő közös érdekeiket kifejezve az 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvényekben meghatározott feltételek alapján együttműködnek az alábbiak szerint: 
 
1./ Az Önkormányzat vállalja, hogy: 
 
a.) A Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazata, valamint a Csepeli 

Szociális Szolgálat és a Bűnmegelőzési Iroda népszerűsíti a bűnmegelőzési, baleset-
megelőzési, vagyonvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet. 

 
b.) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat szakmai vezetésével a közoktatási 

intézmények részt vesznek az általános- és középiskolai bűnmegelőzési nevelőmunkában. 
 
c.) Anyagi lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a Rendőrkapitányságnak a folyamatos 

üzemeléshez szükséges technikai eszközök pótlásában, valamint beszerzésében. (szolgálati 
gépkocsi, rádiótelefon készülék, egyéb technikai eszközök beszerzése). A támogatás 
összegét, kifizetésének időpontját évente a költségvetési rendeletében határozza meg. 

 
d.) Lehetőségeihez mérten a tulajdonában álló bérlakások közül – a megállapodás érvényességi 

ideje alatt – 2 db szociális bérlakásra bérlőkijelölési jogot biztosít.  
 
e.) A 2006. évben megkötött külön szerződés szerint a térfigyelő rendszert továbbra is biztosítja 

működtetéséhez szükséges fedezetet a mindenkori költségvetésben meghatározott összegig 
biztosítja. 

 
f.) Anyagi lehetőségeihez mérten pénzbeli támogatást nyújt a Rendőrség részére a Képviselő-

testület eseti döntése, illetve rendelete alapján. A támogatás nyújtásáról külön 
megállapodásban rendelkeznek a felek, melyben rögzíteni kell a támogatással való részletes 
elszámolás szabályait is.  

 
 
2./ A Rendőrkapitányság vállalja, hogy: 
 
a.) A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatai ellátása 

során 
-  Építésügyi hatósági ellenőrzési feladatok végrehajtásában - felkérés esetén - 

segítséget nyújt, illetve közreműködik. 
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b.) A Fővárosi Közterület-felügyelet Csepeli Alközpontjának dolgozóival a 
Rendőrkapitányság járőrei szolgálati időben, szolgálatuk teljesítése során, esetenként, 
külön egyeztetett időpontokban, közös ellenőrzéseket hajtanak végre. 
(Az ellenőrzések főként a kerületben lévő élelmiszerüzletek előtti alkoholfogyasztás, 
valamint a köztisztasággal kapcsolatos szabálysértések felszámolása érdekében 
történnek.) 

 
c.) A Csepeli Szociális Szolgálat munkatársainak,  

- szükség esetén - soron kívül segítséget nyújt a közterületi járőrszolgálat útján, 
amennyiben munkavégzésük során őket jogszerű feladat-ellátásukban törvénysértő 
módon akadályozzák, vagy megfenyegetik. 

 
d.) Rendszeres közterületi jelenléttel megelőzi a prostituáltak megjelenését. 
 
e.) A kerületi Önkormányzattal együttműködve részt vesz az országos és fővárosi szervek 

által kiírt közbiztonsági- és bűnmegelőzési tárgyú pályázatok anyagainak 
összeállításában, az elnyert támogatásokból megvalósuló programok szervezésében és 
lebonyolításában. 

  
 
3. Kapcsolattartók: 
 
Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok koordinálását, egyeztetését  
 
az Önkormányzat részéről  a közrend és közbiztonsági ügyintéző 
    1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
    tel: 427-0285 
 
a Rendőrség részéről:  a kapitányságvezető 
    1211 Budapest, Szent Imre tér 23. 
    tel: 276-0923 
látja el. 
 
 
4. Záró rendelkezések: 
 
4.1. Felek évente értékelik együttműködésük tapasztalatait, a közös intézkedések 

eredményességét, lakossági fórumokon népszerűsítik egymás szerveit. 
 
4.2.  A megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel felmondhatja. A felek az 

esetleges felmerülő vitás kérdéseket közvetlenül és haladéktalanul megtárgyalják és 
kivizsgálják. 

 
4.3. Felek a megállapodást jogosultak azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél a 

megállapodásban foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 
 
4.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések az irányadók. 
4.5. Jelen együttműködési megállapodás Budapest Rendőrfőkapitányának jóváhagyásával lép 

hatályba és 2010. december 31-ig hatályos. 
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A felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, 
és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Budapest, 200......................................... 
 
 
 
 
   BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága     Budapest XXI. Kerület Csepel  
Császár Mihály r. alezredes, kapitányságvezető    Önkormányzata  
        Tóth Mihály polgármester 
 
 
 
 
              Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
              .......................................................... 
 
Jóváhagyta: 
 
 
 
 
 
 
……………………………… 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött  
egyrészről: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent 
Imre tér 10.), képviseli: Tóth Mihály polgármester, (kapcsolattartó a közrend és 
közbiztonsági ügyintéző), a továbbiakban Önkormányzat 
másrészről: a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság  Dél-Budai Mentési Parancsnoksága 
Csepeli Tűzőrsége (1223 Budapest, Jókai Mór u. 35.) képviseli: Dr. Zoltán Ferenc 
parancsnok, (kapcsolattartó Botos László Tűzőrség parancsnok, Tel: 06-70-457-64-81, 
alapító okirat száma: 15-481/8/2005, bankszámlaszám: 11784009-15494140 OTP Bank) 
a továbbiakban Tűzőrség között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság  Dél-Budai Mentési Parancsnoksága 
Csepeli Tűzőrség vállalja, hogy: 

 A tudomására jutott, és az önkormányzatot érintő eseményekről haladéktalanul 
szóban, indokolt esetben írásban tájékoztatást ad. 

 A Bűnmegelőzési Irodában havi egy alkalommal ügyfélfogadást tart, melynek 
keretében az érdeklődő ügyfeleknek segítséget nyújt a tűzmegelőzési kérdésekben, 
tűzeset utáni tájékoztatást ad, üzletnyitáshoz szükséges engedélyezési eljáráshoz 
segítséget nyújt. 

 Az Önkormányzat rendezvényein (Pl. Közbiztonsági Napon a Ifjúsági táborban, stb.) 
tűzvédelmi vetélkedőt, oltási-műszaki mentési bemutatót tart. 

 
2./ Önkormányzat vállalja, hogy: 

 Anyagi lehetőségeihez mérten pénzbeli támogatást nyújt a Tűzőrség részére a Képviselő-
testület eseti döntése, illetve rendelete alapján. A támogatás nyújtásáról külön 
megállapodásban rendelkeznek a felek, melyben rögzíteni kell a támogatással való részletes 
elszámolás szabályait is.  

 A Tűzőrség által benyújtandó pályázathoz, (szerkocsira, feszítő vágóra, stb.) 
lehetőségeihez mérten a költségvetésben támogatási keretösszeget állapít meg. 

 A Bűnmegelőzési Irodában lehetőséget biztosít a kihelyezett ügyfélfogadáshoz. 
 A lehetőségei figyelembe vételével egy darab önkormányzati tulajdonú bérlakásra a 

Tűzőrség részére egyszeri bérlőkijelölési jogot biztosít. 
 
3./   A megállapodás hatálya: 
 

Jelen támogatási megállapodás a Fővárosi Tűzoltóparancsnok jóváhagyásával lép 
hatályba és 2010. december 31-ig hatályos. 
 

 
4./ Kapcsolattartók: 
 
Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok koordinálását, egyeztetését  
 
az Önkormányzat részéről  a közrend és közbiztonsági ügyintéző 
    1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
    tel: 427-0285 
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a Tűzőrség részéről:   a Tűzőrség parancsnok 
    1223 Budapest, Jókai Mór u. 35. 
    tel: 06-70-457-6481 
látja el. 

 
5./ Záró rendelkezések: 
 
5.1. Felek évente értékelik együttműködésük tapasztalatait, a közös intézkedések 

eredményességét, lakossági fórumokon népszerűsítik egymás szerveit. 
 
5.2. A megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel felmondhatja. A felek 

az esetleges felmerülő vitás kérdéseket közvetlenül és haladéktalanul 
megtárgyalják és kivizsgálják. 

 
5.3. Felek a megállapodást jogosultak azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél a 

megállapodásban foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 
 
5.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések az irányadók. 
 
5.5. A felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 

értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták. 

 
 

 
Budapest, 200......................................... 
 
 
 
 
 
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-Budai  Budapest XXI. Kerület Csepel  
Mentési Parancsnoksága Csepeli Tűzőrsége    Önkormányzata  
      Botos László Tűzőrség parancsnok    Tóth Mihály polgármester 
 
 
              Ellenjegyezte: 
 
 
       .......................................................... 
 
Jóváhagyta: 
 
 
 
.......................................................... 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött 
egyrészről: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Bp. Szt. Imre tér 10.), 
képviseli Tóth Mihály polgármester (kapcsolattartó: a közrend és közbiztonsági ügyintéző), a 
továbbiakban: Önkormányzat 
másrészről a (DCSPE) Dél-Csepel Polgárőr Egyesület (1213 Budapest, Puli sétány 10.), 
képviseli Kovács Géza (Tel: 277-79-19) elnök, a továbbiakban. DCSPE  
 
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 
Az DCSPE adatai:  
Alapító okirat szerinti neve: Dél-Csepel Polgárőr Egyesület (DCSPE) 
Cégjegyzék száma: 8515 Fővárosi Bíróság 
Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú 16Pk. 60.321/1999/9. 
Adószáma: 18236772-1-43 
Székhely: 1213 Budapest, Puli sétány 10. 
Képviselő neve: Kovács Géza elnök 
Tel/fax: 36-1-277-7919 ; 06-30-621-0175 
Számlaszáma: OTP. XXI: k.  11721026 - 20299044-00000000 
 
Az együttműködés célja:  
 
A polgárőrség és az Önkormányzat, Csepel közigazgatási területén a közrend-közbiztonság 
növelése, a szervezett és tervszerű megelőzés, a bűncselekmények csökkentése, a bűnalkalmak 
minimalizálása, az ifjúság védelme, továbbá a közterületi rend és tisztaság, valamint természeti 
környezetünk megóvása érdekében az alábbi megállapodást köti. 
 
1./ A DCSPE vállalja: (A 2006. évi LII. Tv. A polgárőrségről, 6.§. alapján) 
 
1.1. Közbiztonság javítása érdekében: 

• Rendszeresen tájékoztatja az Önkormányzatot a kerületben tapasztalható közterületi 
problémákról. 

• Üzemelteti a Duna-dűlő u. 3/a. sz. alatt rendelkezésére bocsátott polgárőr alközpontot, 
fizeti a helyiség üzemeltetésével kapcsolatos költségeket. 

• Részt vesz az Önkormányzat bűnmegelőzési stratégiájának kidolgozásában és 
megvalósításában. 

• Propaganda tevékenységén keresztül népszerűsíti azt, és mozgósítja a Csepeli polgárokat 
a társadalmi bűnmegelőzés megvalósítása érdekében. 

• Részt vesz a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységben, a gyermek és az ifjúkori 
bűnözés megelőzésében. 

 
1.2. Közrend és közbiztonság érdekében: 

• Rendszeresen végez polgárőr jelző-figyelő járőrtevékenységet a kerületben. 
Környezetvédelmi tevékenysége keretében felderíti és mozgásával korlátozza a 
természetkárosítók, illegális szemétlerakók tevékenységét. Tetten érés esetén értesíti az 
intézkedésre jogosultakat. 

• Fokozott figyelmet fordít az Önkormányzat helyi rendeleteinek betartására. (Pl.: 
közterületen történő alkoholfogyasztás, közterület használat) Ennek érdekében a 
rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közös járőrözésben vesz részt.  
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• Részt vesz a havaria helyzetek feladatainak végrehajtásában, szorosan együttműködve a 
Katasztrófavédelem Csepeli kirendeltségével. 

 
2./ Az Önkormányzat vállalja, hogy: 
 
Az egyesület folyamatos működésének biztosítása érdekében: 

• A DCSPE részére 1 db irodahelyiséget biztosít, térítésmentesen. (Duna-dűlő u. 3/a. sz. 
alatt működik) 

• Évente a költségvetés lehetőségeit figyelembe véve, vissza nem térítendő anyagi 
támogatást nyújt a DCSPE részére, melynek mértékét a költségvetési rendeletben 
határozza meg. A támogatás összegét negyedévenként átutalással a Támogatott 11721026 
- 20299044-00000000 számú OTP Bank Nyrt. XXI. Kerületi pénzintézetnél vezetett 
számlájára. A támogatás folyósításáról és az elszámolással kapcsolatos szabályokról felek 
külön megállapodásban rendelkeznek.  

• Segítséget nyújt a DCSPE-nek a kerületi írott és elektronikus sajtón keresztül történő 
folyamatos bemutatására, munkájának és eredményeinek propagálására, közhasznú 
jelentésének közzétételére. 

• Az együttműködés során figyelembe veszi, hogy a DCSPE hatósági hatáskörrel nem 
rendelkező „kiemelkedően közhasznú” civil szervezet. 

• A Bűnmegelőzési Irodában helyet biztosít a kihelyezett ügyfélfogadáshoz. 
 
 

A felek egymás önállóságát nem korlátozzák. 
 
3./ Kapcsolattartás: 
 
Jelen együttműködési megállapodásból eredő feladatok koordinálását, egyeztetését  
 
az Önkormányzat részéről a közrend és közbiztonsági ügyintéző 
    1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
    Telefon: 427-02-85 
 
a DCSPE részéről           az elnök 
    1213 Budapest, Puli stny. 10. 
    Telefon: 277-7919; 06-30-621-0175 
 
 
látja el. 
 
4./ Megállapodás hatálya: 
 
Jelen együttműködési megállapodás az aláírás napján lép hatályba és 2010. december 31-ig 
hatályos. 
 
5./ Záró rendelkezések: 
 
5.1. Felek évente értékelik együttműködésük tapasztalatait, a közös intézkedések 

eredményességét, lakossági fórumokon népszerűsítik egymás szerveit. 
 

 10



5.2. A megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel felmondhatja. A felek 
az esetleges felmerülő vitás kérdéseket közvetlenül és haladéktalanul 
megtárgyalják és kivizsgálják. 

 
5.3. Felek a megállapodást jogosultak azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél a 

megállapodásban foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 
 
5.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések az irányadók. 
 
5.5. A felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 

értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták. 

 
 
Budapest, 2007…………… 
 
 
 
Dél-Csepel Polgárőr Egyesület        Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

Kovács Géza elnök     Tóth Mihály polgármester 
 
 
 
 

Ellenjegyezte:………………………… 
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1. számú melléklet 
 
 
Az előterjesztés tárgya: Javaslat az Együttműködési Megállapodások megkötésére 
 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 
--- 
 
Budapest, 2007. szeptember .. 
 
 
 
 
        Halmos Istvánné 
           ágazatvezető  
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