
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740. Abony, Kossuth tér 1. 
2/5/2007.        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 25-i 
üléséről. 
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7/2007.(I.25) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a rendőrségről szóló 1994. 
évi XXIV. Törvény 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat, 
Együttműködési Megállapodást köt a Ceglédi 
Rendőrkapitánysággal a közterületi jogsértések megelőzésére. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal, 2007. január 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
K.m.f. 

 
 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. Dr. Németh Mónika s.k. 
         polgármester   jegyző 
 
        Távollétében: 
 
         Dr. Ecseki Ildikó s.k. 
             aljegyző 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2007. január 26. 
 
 
Egedi Bernadett 
 jkv. 



 2 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

A Ceglédi Rendőrkapitányság és az Abonyi Városi Önkormányzat között a 
közterületi jogsértések megelőzésére. 

 
A Ceglédi Rendőrkapitányság 2700 Cegléd, Rákóczi út 22-24. és az Abonyi Városi 
Önkormányzat 2740. Abony,  Kossuth tér l. (a továbbiakban együttesen: Felek) a 
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.  Törvény 2. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
szakmai együttműködést kötnek. 
 

1. A megállapodás célja a Felek tevékenységének összehangolása, egymás 
szakmai  
Tevékenységének kölcsönös segítése útján a közbiztonság és a 
közterületek rendjének javítása, az épített és a természeti környezet, 
valamint az önkormányzati vagyon védelme, a közterületi jogsértések 
megelőzése, felderítése. 
 

2. A megállapodás végrehajtásában résztvevők: 
 

 Ceglédi Rendőrkapitányság (Abonyi Rendőrőrs) 
 

 Abonyi Városi Önkormányzat. 
 

3. Az együttműködés szintje: 
 

A Felek közötti kapcsolattartásra a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője 
által kijelölt összekötő, amíg az önkormányzat részéről Majoros József az 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagja jogosult. 

 
4. A Felek: 

 

 Kölcsönösen tájékoztatják egymást a közterületi jogsértések 
visszaszorítása és megelőzése érdekében előirányzott 
tevékenységekről, azok hatékony végrehajtása céljából rendszeres 
tanácskozást folytatnak, közös javaslatot dolgoznak ki a vezetői 
döntéseket megelőzően a munkamódszerek meghatározására 
vonatkozóan. 

 

 Az egymásnak átadott információt a titok- illetve az adatvédelemmel 
kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartásával saját 
ügykezelési szabályaik figyelembe vételével kezelik. 

 

 A kijelölt összekötőkön keresztül egymással folyamatos kapcsolatot 
alakítanak ki. 

 

 Munkájukba bevonják a velük együttműködésben lévő társadalmi- 
és civil szervezeteket, akiknek a támogatásával a közös 
tevékenységük eredményességének növelése várható. 

 



 3 

 A lakosság és azok érdekképviseleti szervei által megfogalmazott 
igények figyelembe vételével az állampolgárok jogainak 
messzemenő tiszteletben tartásával járnak el. Ahol lehetséges, ott a 
meggyőzés eszközével lépnének fel, mindezzel elnyerve a 
jogkövető állampolgárok széleskörű támogatását és bizalmát. 

 

 Az őket érintő jogszabályok változása során egyeztetnek, az 
előzetes szakmaközi koordináció során véleményt cserélnek, a 
jogalkalmazás gyakorlatában egymást segítik. 

 

 Kölcsönös felkérésre, előadó biztosításával közreműködnek az 
állomány szakmai felkészülésének érdekében, a továbbképzések 
lebonyolításában. 

 

 Közös tevékenységük során elért sikereikről a közvéleményt 
egymás munkájának elismerésével támogatják. 

 

 Az együttműködési megállapodásban rögzítettek végrehajtásával 
kapcsolatos tapasztalatokat évente értékelik. 

 

 Abony Város Önkormányzat az együttműködési megállapodás 
keretében biztosítja a Sportcsarnok díjmentes használatát az 
Abonyi Rendőrőrs részére 2007. december 31-ig heti egy 
alkalommal, 2 óra időtartamra, sportfoglalkozás céljára. 

 
 

5. A felek bármelyike jogosult a jelen megállapodást (30 napos felmondási 
idővel) írásban felmondani. 

 
6. A megállapodás hatályba lépésével a Felek kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy  
    az abban foglaltakról tájékoztatják a területi és központi szerveiket.  
 
Cegléd, 2007. január „  „. 
 
 
Pálfi János r. alezredes                                   Romhányiné  Dr. Balogh Edit 
   kapitányságvezető                                                           polgármester 

 


