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8/2007.(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 polgárőrségről szóló 
2006. évi LII. Törvény 2. § (4) bekezdésében foglaltakat, 
Együttműködési Megállapodást köt az Abony Városi 
Polgárőrséggel. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 
 
A Képviselő-testület elhatározza, hogy a 2008-as költségvetés 
függvényében megvizsgálja a Polgárőrség részére GPS és 
éjjellátó készülék beszerzésének lehetőségét. 
 

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. 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
Amely létrejött egyrészről az Abony Városi Önkormányzat (Abony, Kossuth tér l.) 
képviselője 

Romhányiné Dr. Balogh Edit Polgármester 
(a továbbiakban Önkormányzat) 

 
másrészről az Abony Városi Polgárőrség (Abony, Kossuth tér l.) képviselője 
 
Szabó József (a továbbiakban Polgárőrség) között az alábbiak alapján: 
 

 A felek megállapodnak abban, hogy a közrend és közbiztonság,- a 
bűncselekmények megelőzése-, a baleset megelőzés,- a gyermek és 
ifjúságvédelem,- a katasztrófa-elhárítás,- a környezet és vagyonvédelem 
végrehajtásában egymást kölcsönösen segíti, melynek érdekében 
együttműködnek az alábbiak szerint: 

 
A Polgárőrség vállalja,- hogy a település bűnmegelőzési 
stratégiájának kidolgozásában, az abban foglalt programok 
megvalósításában. 
 

- az Önkormányzatot terhelő, a település és a régióbiztonságát érintő 
közfeladatok ellátásában. 

 
- az Önkormányzat intézkedési körébe tartozó közlekedésbiztonsági, 

természet és környezetvédelmi feladatok ellátásában, a jegyzőt írásban 
tájékoztatja a környezeti elemeket veszélyeztető hatások észlelése 
esetén. 

 
- A környezeti elemeket sértő szabálysértéseket, és a 

környezetkárosítást, természetkárosítást, valamint a kommunális 
hulladék jogellenes elhelyezése szabálysértések megelőzése. 

 
- A rendszeres járőrözési tevékenységet úgy szervezi és valósítja meg, 

hogy az kiterjedjen a veszélyeztetett területekre, és azokra a helyekre, 
ahol rendszeresen helyeznek el hulladékot, a szabálysértések, 
bűncselekmények megelőzése szükségessé teszi. 

 
- Lehetőségeihez mérten próbálja felderíteni az elkövető(k) személyét, 

tájékozódik a cselekmény körülményeiről. Amennyiben érdemi 
megállapításuk van, arról írásban tájékoztatják az Önkormányzatot. 

 
- Felkészül arra, hogy az Önkormányzat által szervezett rendezvények 

biztosítása, szakmai előadásokon, tanfolyamokon képviselteti magát, 
és azokon aktívan részt vállal, illetve részt vesz. 

 
- Szakreferenst jelöl ki az együttműködés koordinálására. 

 



- Rendszeres kapcsolattartásra a felek a Polgárőrség részéről Farkas 
Sándor ügyintézőt, az Önkormányzat részéről Majoros József Ügyrendi 
és Közbiztonsági Bizottság tagját jelölik ki. 

 
Az Önkormányzat vállalja:  

- szakreferens kijelölését, az együttműködés koordinálására, tájékoztatja 
a  

- polgárőrséget a kapcsolattartó feladatairól, tevékenységéről, 
elérhetőségéről. 

 
- közösen felmérik, és írásban rögzítik a fokozottan veszélyeztetett 

területeket, konkrét feladatokat tűznek ki célul. E feladatok 
meghatározása és a fokozottan veszélyeztetett területek jegyzéke jelen 
megállapodás mellékletében kerülnek rögzítésre. 

 
- A hatályos jogszabályok alapján eljár a bejelentett jogellenes 

cselekmények elkövetőivel szemben. 
 

- A közösen észlelt környezetkárosításról közösen bejelentést tesznek a 
környezetvédelmi szakhatóság felé. 

 
- A Polgárőrség kérelmére tájékoztatást nyújt a számára aktuális 

környezetvédelmi projektekben, és a tevékenységét érintő 
pályázatokban való részvétel lehetőségeiről. 

 
- Rendszeres tájékoztatást nyújt azokról a helyi rendeletekről, 

jogszabályokról, és azok módosításairól, melyek elősegítik az 
együttműködést. 

 
- A megállapodásban rögzített tevékenységek hatékony végzését a 

Polgárőrségről szóló 2006. évi LII.Tv.6.§ (1) g. pontjában foglaltakat 
figyelembe véve támogatja a Polgárőrséget. 

 
- Abony Város Önkormányzata jelen együttműködési megállapodás 

keretében 2007. december 31-ig terjedő határozott időtartamra 
ingyenesen használatba adja az Abony, Vasút u. 2. sz. alatti „volt 
Menedzserház” helyiséget a Polgárőrség részére. A helyiség 
használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költség 
(elektromos áram, telefonalapdíj) megfizetését Abony Város 
Önkormányzata vállalja. 

 
- Abony Város Önkormányzata a Polgárőrség működését 1 db 

használt számítógép használatra történő átadásával támogatja. 
 
Záró rendelkezések: 

- a BTK-ban, a Rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV.tv. 2/A §. A 
Polgárőrségről                          

- szóló 2006. évi LII tv. L § (2) bek. értelmében közfeladatot ellátó 
személy a  

                                                    POLGÁRŐR a tevékenysége során 



 A felek megállapodnak abban, hogy az Együttműködési Megállapodásban 
foglaltakat évente értékelik és az elvégzett feladatokról és azok eredményeiről 
a médiát tájékoztatják, ill. az esetleges módosításra javaslatot tesznek. 

 
Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre szól. 
 
Abony, 2007. január „    „. 
 
 
………………………………                               ………………………………… 
Romhányiné Dr. Balogh Edit                                         Szabó József 
Abony Város Polgármestere                          Abony Város Polgárőrség elnöke 

 


