
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármester 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület részére 

a Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület (a továbbiakban Egyesület) elnöke, Gálicz József 
kérelmet nyújtott be Kovács Róbert polgármester úrhoz annak érdekében, hogy a Kőbányai 
Önkormányzat az Egyesülettel együttműködési megállapodást kössön. Az Egyesület l 7 éve 
működik Kőbánya területén, jelenlegi létszámuk 25 fő. Korábbi időszakban Kőbánya 

közigazgatási területén láttak el közbiztonsági feladatokat, ennek során elsősorban illegális 
szemétlerakó helyek felderítését, megfigyelését, a kábítószer fogyasztását megelőző 

tevékenységet, iskolák körüli megelőző járőrözést végeztek. Az Egyesület Budapest X. ker., 
Szállás utca ll/B szám alatt kapott egy 36 m2 alapterületű helyiséget használatra a 
Tulajdonosi Bizottság 462/2003. (VII. 10.) határozatával térítésmentesen, mely helyiséget 
jelenleg is használnak. Tevékenységük nagy részét jelenleg Kőbánya Újhegy területén 
végezték, melyet pénzhiány miatt szüneteltetnek. Az Egyesület rendelkezik a Polgárőrségről 
szóló 2006. évi LII. törvény 2 §-ában meghatározott a rendőrséggel kötött írásbeli 
együttműködési megállapodással (4. melléklet). A Kőbányán élők biztonságérzetének 
javítása, valamint közbiztonságának védelmében támogatandónak tartom az Egyesülettel 
együttműködési megállapodás megkötését. 
Javasalom a jelenleg is használatos Budapest X. ker., Szállás utca ll/B szám alatti helyiség 
térítésmentes használatának további biztosítását. 

Gálicz József elnök úr kérelmében (3. melléklet) a polgárőr tevékenység ellátásához 
szükséges eszközök beszerzéséhez is kért támogatást. Javasolom, hogy fél év múlva adjon 
tájékoztatást az Egyesület az elvégzett munkáról, mely alapján döntsön a Képviselő-testület a 
pénzbeni támogatás lehetőségéről. 

II. A végrehajtás feltételei 

Az Egyesület rendelkezik a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény 2 §-ában 
meghatározott a rendőrséggel kötött írásbeli együttműködési megállapodássaL Korábban 
történt tájékoztatásokban hangzott el, hogy az Egyesület működését Budapest Polgárőr 
Egyesület felfiiggesztette. Megkerestük a Budapest és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek 
Szövetségét (Budapest XIV. ker., Laky Adolf utca 36.) ahol azt a tájékoztatást adták (6. 
melléklet), hogy a Szövetség Közgyűlése jogosult a felfiiggesztésekkel kapcsolatos ügyekben 
dönteni. Az Egyesülettel kapcsolatos bejelentés alapján a Közgyűlés tárgyalt hasonló ügyet, 
amelyet megalapozatlannak talált, ezért működésüket nem fiiggesztette fel. Az Egyesület 
jelenleg törvényesen működő polgárőr szervezet. 
A Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló Bp. X. 
ker., Szállás utca ll/B szám alatti36m2 alapterületű, 38431126/A/2 helyrajzi számú helyiség 
bérleti jogát továbbra is biztosítja térítésmentesen a 24/2004. (V. 20.) önkormányzati rendelet 
2. § (2) bekezdése alapján azzal a feltétellel, hogy a helyiség közüzemi díjait az Egyesület 
fizeti. 



III. Döntési javaslat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. és 2. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 2012. május" ... " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sza o Krisztián 
jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
..... 12012. ( ... ... )határozata 

a Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya 
közrendjének és közbiztonságának védelmében, a Kőbányán élők biztonságérzetének 
javítása céljából az l. mellékletben foglaltak szerint 2012. június l-jével határozatlan időre 
együttműködési megállapodást köt a Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesülettel (1108 
Budapest, Szőlővirág utca 14. IX. 40., nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság a 6645 
szám alatt, képviseli: Gálicz József). 

2. A Horizont Polgárőr Egyesület a tevékenységéről negyedévente írásban beszámol a 
Képviselő-testületnek. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. június l. 
kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
Jogi Csoport 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
...•. /2012. ( ...... ) határozata 

Budapest X. kerület, Szállás utca ll/B szám alatti helyiség használatba adásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Szállás utca ll/B szám alatti 36 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget a Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület (1108 Szőlővirág utca 14. IX. 40., 
nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság a 6645 szám alatt, képviseli: Gálicz József) 
részére 2012. június l-jétől határozatlan időre 3 hónapos felmondási idő kikötésével 
használatba adja iroda céljára. 

2. A helyiség térítésmentesen kerül használatba adásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait 
a használó köteles megfizetni. 

Határidő: 2012. június l. 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelő alpolgármester 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Kérelem. 

l,<ovács Róbert Polgármester úr. 

Budapest Főváros X. ker. Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal. 

GáliqJózsef 

3. Wtebe'1det- t\Z.. 

e{Cftef1'~-td'...s.~ e.:z:_ 

Kőbánya Horizont Poigárőr Egyesütet 

1108.Szőlővirág utca 14.9.em.40. 

Tisztelt Polgármester úr alulírott Gálicz József a Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület 

vezetője az alábbiakról tájékoztatom,és egyben ismertetném hogy Polgárőrségünknek mire 

lenne szüksége a további eredményes munkánk érdekében. 

A Kőbánya Horizont 17.éve tesz a lakosság biztonsága és biztonságérzetének érdekében. 

Munkánk eredményességét több elismerés is tanúsítja. 

Polg;kőrségünk Kőbánya közigazgatási területén mílködik,létszámunk sajnos húszon öt főre 
csökkent a működési költségek hiánya miatt. 

Jelenleg a Fekete István általános iskolát biztosítottuk már tizedik ta néve. De sajnos a 

jelenlegi tanévben a biztosítást ideiglenes jeiieggel félbe ke!tett szakítanunk különböző 
félreértések miatt. 

Ezt az iskola sajnálattal vette tudomásui.A szülők reklamálnak és nagyon sajnálják hogy nem 
vasrunk gyalogátkelőhelynél és az iskolánélt 

Ismét elkezdjük munkánkat az iskola biztosítást,a Tavas és Mélytó utcában található 

játszóterek figyelemmel kísérésévei.A kábítószeresek távol tartásával,valamint a rongálásC?k a 
kerti bútorok megóvása érdekében. 

Az eddig teirnerült hibák rendezödtek amik félre értésből adódtak. 

Errö! keletkezett iratak Hegedüs Káro!y úrnak át lettek adva. 

Kérem önt legyen szíves megkötni az együttműködési megállapodást a mielőbbi munka 
megkezdéseérdekében. 

Továbbá a Bányatótól a kábítószeresek és az orv horgászokat távol tartjuk.A sz épülő kőbánya 

érdekében figyelemmel kísérjük az illegális szemétlerakó helyeket, tetten érés esetén át~djuk 
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az intézkedésre jogosult személynek Polgárőrségünknek az alábbiakra lenne szüksége. 

25db feliratozott láthatósági mellényre 

10db Polgárőrség felirattal negálj jelző tárcsára 

25 gáz sprájra 

25db feliratozott galléros póló fekete • 
25 db feiiratozott gai!éros póió fehér 

1-xxxxx méretig. 

25db feliiatozott mel!ény 1-xxxxx méretig 

2db akkumulátoros keresőlámpa 

25db feliratozott sapka 

1 db MARIX_POCKET kamerás rendszám azonosító készülék 

25db elemlámpa 

25db eső köpeny 1-xxxxx méretig 

lOd b polgárőrség feliratú mágnes fólia 

ldbfényképezőgép 

irodafelszerelés fénymásoló gép, fénymásoló papír ,festék kazetták stb ... 

30 db feliratozott dzseki 

25db pulóver 

ldb szolgálati gépjármű javítása 

2db szolgálati gépjármű gumi csere 

idb videó kamera 

60db karjelzés ruházatra 

4db URH rádió 

4db mobil telefon 

50db Polgán5r azonosító szám 

Éjjellátó készülék 2db. 
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Ha lehetőség lenne rá a fentiekre lenne szükségünk,továbbá rezsi és üzemanyag költségre 

gépjármű karbantartásra.Ha lehetőség lenne iroda cseréremert ami van jelenleg a Bp.x 

szállás utca 11/b alatt az vizes a vakolat omlik,penészes egészségtelen helység .. 

A mellék helység az ircdán kfvül pincében szintén vizes penészes és közös helységben 
található. 

Kérem a fentiek megértését és támogatását. 

Budapest2012 .02 03 
f'r ~J/ 
~telettel 1 

Gálicz József 

Elnök. 
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f{)városi Bíróság 
Pic608 l 7 l 1995 

KIYONAT 

társadaln1i szelvezet nyil•r:ínt:ut:Jsi :ultuairól 

A társadalmi szen•ezet nyilvántartási száma: 66.:~5 

A társadalmi szervezet neve: Kóbánpt 1-Jori:o.:ofll Polgárőr Egyc::-~ülct 

A társad~umi szervezet célja: A kö~rcnd és közlckedé$biztonság, n búnc$iclckményck 
megdó7.é~e és ~ balcscrmcgelőzés, gyermt~k és ifjúságvédclcm, környc7.etvédclem. 
Búnmegclózési tevékenység, cp;yüttműködvc a rcnd<)ri szcrvckkcl. 

A társadalmi szcrvezct célja szcrinti besorolása: 

A társadalmi szcn7eZet közhasznúsági fokozata: Kiemelkedően köY.has~nú 

A rársad~t.lmi szervezct képviselőjének neve, lakóhelye: 
Polina Andnis alelnök/kerten egyi.itr, ll 08 Budapest, Juhar u. 31. 
Szabó l'amái:' /ketten együtt t 5123 Járokszáll!ís~ Sport u. 47. 
Gálicz J ó.zsef elnök / önállóan ~ 1108 Budapest, Szólővinig u. 14. 
Gálicz Attila elnökh./kettcn cg}riin, 1108 Budape~t, Sz6l6virftg u. 14. 
Juhász István titkár/ ketten egyiitt, 1107 Budapest, Kékvirág u. 16.V/17. 
Lénárr: l:<crenc n)elnök/kcttcn együtt , 1172 Budapc~t. Fcrihc~gyi LL 112.11J l l <J. 

A társadalmi szcrvezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági 
határozat száma, kelte: Pk.60H17 /199512, 1995.09.20. 

A kivonat a fent n1eghatározott társadalmi szervczet 2011 év október hó 26. 
napján hatályos adatairól készült. 

Kelt: Budapest, 2011. év október hó 26. napján. 



KO BÁNYA IIORIZONT POLGÁRÖR 
EGYES ö v Á R os' a fR ó s A a 

A(z)Köbánya Horizont 

Az Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Egyesület ) a 
Budapest X. kerületben törvényesen mGködó, lakossági önszervezödésú, a 
szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset
megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi céllal 
jött létre, amelyet a tagok önkéntes társulásukkal hoztak létre. AZ 
EGYESÜLET közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szetvezete 
pártoktól ffiggetlen, potitikai pártok támogatását nem fogadhatja el, és politi
kai pártokat nem támogathat. 

I. 

ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK 

l.l.) A szervezet neve; Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület 

Angolul: Civil Sélf-Defense of Horizont 
Németül: Bürgerwaehe Vcreinigung Horizont 
Megjelölésére használt címszó (rövid neve): HORIZONT 
POLGÁRŐRSÉG 
Egyéb elnevezése: Horizont Polgárőr Egyesület 

1.2.) Székhelye: 1108. Budapest, Szölővirág u. 14. JX./40. 

Telefonja: 06/1 265 17 62, 06/1 262 21 43. 

1.2. 1 .) Levelezési címe: 1108. Budapest, Szölóvirág u. 14. IX./40. 

Telefonja: 06/1 265 17 627 06/1 262 21 43. 

1.3.) Müködési területe: a(z)Budapest x.kerület teriilete és az 
aglomeráció. 

1.4.) Alapítás éve: 1995 

1.5.) Jelképei: 

Oogoja): 

HORIZONT 
EGYESOLE 

/ 
l 
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ALAPS7..ABÁLY 
(~llz.:ri:e:7dbm] 

bátyával és a Szervezeti és Müködési Szabályzatával (a további
akban: SZMSZ), illetőleg más belső szabályzataival összhangban 
van; 

h) tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az or
szágos vagy helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. 

1.7.) AZ EGYESÜI .. ET célja és feladatai: 

a) a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése 
és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a 
környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, .a 
Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. 

b) A búnalkalmak korlátozásával az ismertté vált búncselelanények 
számának mérséldése, a kö.zbiztonság javítása, a lakosság és a búnűl
dözó, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együtt
működés erősítése .. 

c) a társadalmi munkában végzett bünmegelözési, közbiztonsági, meg
előző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset
megelözési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szernszé
dok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerüsftése. 
az c tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése. 
kidolgozása és közvetítése. 

d) AZ EGYESÜLET és a Polgárőrség céljait megvalósító szervezetek 
munkáját elősegitő információk: 
• jogszabály-változtatások, 
• müködési környezet változtatásai. 
• módszertani ajánlások és útmutatók, 
• bünmegelözési feladatok változásai 
• egyéb, a müködéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások 

közvetítése, 

• nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, 
népszerüsítése; 

a) külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kap
csolatok folyamatos ápolása; 

b) szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, 
segédletck kiadása, teljesztése; 

c) a rendöri és rendvédelmi szervckkel, valarnint a helyi (települési) ön
kormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a 
lakosság és a bünuldözö szervek közötti bizalom és együttműködés .. , é t erosrt se; 
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ALAPSZABÁLY 
l cgyséscs m:rl:cmbat l 

k) AZ EGYESÜLET más társadalmi szervezettel való egyesülésé
nek, szétválásának, iJJetóleg feloszlásának kimondása; 

l) az Alapszabályban vagy az SZMSZ-ben a Közgyűlést megilletó 
hatáskör átruházása az Elnökségre 

m) a tagdijfizetés elveinek és a tagdíj mértékének meghatározása; 
n) tagsági jogviszonnyal összefüggő, valamint az Fegyelmi Bi

zottság által hozott, választott tisztségviselőt elmarasztaló hatá
rozattal szembeni jogorvoslati kérelmek elbírálása, 

o) a tag kizárása ügyében előtetjesztett jogorvoslati kérelem elbí
rálása 

p) ; bármely egyéb olyan kérdés, amiben a döntést a Közgyülés 
magához vonta, i11etóleg amiben a kizárólagos hatáskörét meg
áiJapította 

2. 1.2.) A Közgyűlés összehívAsa 

Al A közgyülést kötelmen össze kell hívni: 
a) évenként legalább egy alkalommal legkésőbb az adózás rendje 

szerinti beszámolási (mérlegbeadási) határidő lejáratát megelőző 
hónap utolsó napjára; továbbá négy évenként tisztújitás céljából 
legkésöbb a tárgyév második negyedévének utolsó napjáig meg
tarthatóan (rendes közgyúlés). 

továbbá bánnikor (rendkívüli közgyülés), ha azt: 

b) az Elnökség tagjainak több mint a fele az ok és a cél megjelölésé-
vel írásban kezdeményezi; 

c) a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri; 

d) a bíróság elrendeli; 

e) a törvényességi felügyeletet a közhasznú múködés tekintetében 
gyakorló ügyészség a törvényes rnüködés helyreállítása érdekében 
kezdeményezi, 

f) a Felügyelő , Ellenőrzö Bizottság indítványozza, 

legkésöbb a kötelező összelúvás okának az Elnök - tartós akadá
lyoztatása esetén a helyettesítésére jogosult választott tisztségviselö -
tudomására jutásától számított 60 (hatvan) napon belül, Jegkésöbb az 
ugyanezen időponttól számított 90 (kilencvenedik) napra a b) és a c) 
pontban meghatározott esetben; illetőleg 

legkésöbb a 30 (hannincadik) napra a d), e) és f) pontban meghatá• 
rozott esetekben. 

B/ A Közgyülést szükség szerint az Elnök bánnikor összehivhatia. 
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2.1.5.) A közgyülés tisztségviselöi 

7 

Levezet() Elnök: AZ EGYESÜLET Elnöke, akadályoztatása esetén 
az Elnökhelyettese; együttes akadályoztatásuk ese
tén az Elnökség által a tagjai közül, erre kijelplt 
(felkért) vagy bánnelyik küldött, továbbá az OPSZ 
valamelyik elnökségi felkért tagja, aki a közgyűlé-. 
sen jelen van. 

Jegyzőkönvvvczető: a Levezető Elnök javaslatára a Közgyűlés által 
a jelenlévők köZOI megválasztott személy. 

Jegyzökönvv-hitelesitök: a Levezető Elnök javaslatára a Közgyűlés 
által a jelenlévő tagjai közül megválasztott le
galább kettő személy. 

2.1.6.) A közgyűlés határozatképessége, a határozathozatal rendje, a 
határozatok nyilvánossága 

A I<özgyülés: 
a) határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak több 

mint a fele - minősitett többséget igénylö kérdésben több, mint 
2/3-a (két-harmada) - jelen van és ezt a jelenléti íven sajátkezű 
aláirásával igazolta; 

b) határozatait - a minösített többséget igénylő Ogyek kivételével 
- egyszerü szótöbbséggel hozza meg; 

c) az ügyintéző és képviseleti szerveket, valamint a közvetlenül 
megváJasztott tisztségviselőket az Etv. J J. §-ának (J) bekezdésé
ben f(Jg/alt felhatalmazás alapján nyilt szavazással választja 
meg; 

d) minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt; lclvéve, ha az ügy 
jellegére és jelentőségére tekintettel a Levezető Elnök titkos sza. 
vazást rendel eJ~ illetőleg azt a jelenlévő tagok legalább l 0%-a 
név szerint indítványozza; 

e} a szavazati joggal rendelkező jelenlévők 213-ának (két
harmadának) szavazats kell: 

ea) az Alapszabály megáJiapításához és módosításához; 
eb) az éves költségvetés meghatározásához és a Kszt. 7. §

ának (I) bekezdés d) pontjábanfoglaltaknak megfelelö
en az éves beszámoló (mérleg), valamint a Kszt. 19. §
ának megfelelő közhaszmísági jelentés elfogadásához; 

7 
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Q A Közgyülés alapszabályszerü lebonyolításáért a Levezető Elnök fe
Jel, aki a Közgyűlés rendjét jogosult és köteles fenntartani. E hatás
körében: 

megnyitja a Közgyülést, szünetet rendel el, 
berekeszti azt; 
megállapítja a határozatképességet; 

ismerteti a meglúrdetett napirendet. felkéri azok előadóit, 
elötetjesztöit; megadja a szót, ~egvonja azt; 
összegzi, megfogalmazza, szavazásra bocsátja a határozati ja
vaslatokat; 
megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozato
kat; 
a Közgyúlés rendjének fenntartása érdekében: 
- egy-egy napirenden betol korlátozhatja a hozzászólások, 

kérdések számát, azok időtartamát, 
- a Közgyűlés rendjét, illetőleg AZ EGYESÜLET tekinté

lyét sértő magatartást tanúsitó személy(eke)t rendreuta
sítja, 

- ismételt rendzavarás esetén javaslatot tehet az ülés felfiig
gesztésére, illetőleg azt, aki a Közgyűlés rendjét figyel
meztetés eDenére ismételten megzavarja. javaslatot tehet a 
Közgyűlés részére, hogy a rendbontót meghatározott idő
re vagy véglegesen utasítsák ki a teremből. 

2.2.) ELNÖKSÉG 

2.2.1.) Az Elnökség AZ EGYESÜLET 5 (öt {elnök+négy jő) jóból áJió 
ügyintéz/J és képviseleti szerv, amely - átruházott hatáskörében - két 
Közgyűlés között AZ EGYESÜLET döntéshozó, irányító és vezető 
testületi szerve. 

Al Az Elnök.-.ég tagjai: 

n) AZ EGYESÜLET Közgyúlése által megválasztott 
tisztségviselők: 
- Elnök, 
.. Titkár . 

b) AZ EGYESÜLET Elnöksége által - a Közgyűlés át
ruházott hatáskörében - rvegválasztott tisztségviselők: 
- Elnökhelyettes, 
- 2 Alelnök. 

Az Elnökség állandó - bmácskozási ·jogú - résztvevői: 
a) a Felügyelő Bizottság elnöke, 
b) a Fegyelmi Bizottság elnöke, 

~: 
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2.2.3.) Az ELNÖKSÉG Ülése(i): 

ll 

Al Az Elnökség üléseinek összehívása, nyilvánossága, a határozatok 
nyilvántartása, döntéseinek nyilvánosságra hozatala: 

a) Általában nyilvánosak. Zárt ölés keretében tárgyal: 
- fegyelmi ügyben; 
- sz.emélyi kérdésben, ha ezt az érintett kéri, 

és egyébb jogszabályban biztosított eset-
' ben. 

b) Az Elnök - akadályoztatása esetén az Elnök.helyettes~ mindkettójük 
egyidejű akadályoztatása esetén az Alelnökök bármelyike - hívja össze 
szükség szerint, de Jegalább háromhavonta. 

c) Négyévenként a tisztújítás céljából megtartott tisztújító rendes közgyü
lést követő 30 (hanninc) napon belül tisztújítás céljából kötelezően össze 
kelJ lúvni, továbbá 30 (hanninc) napon belül soron lávül: 

• ha azt a tagjainak Jegalább egyhannada irásban kéri; 
• az ügyész felhivására.. valarnint 
• a 2.2.2. j.) pontban leírtak alapján, az Elnök és/vagy az Elnökhelyettes 

és/vagy a Titkár visszahívására benyújtott és az Elnökség által elfoga
dott bizalmatlansági indítvány esetén, soron kívül, de legkésöbb abi~ 
7.almatlansági indítvány elfogadásától számUott 60 (hatvan) napon be
lül. 

d) Az ülésre. annak javasolt napirendjét feltüntetve az Elnökség tagjait 
írásban kell meghívni a tervezett Ulés napját megelőző legalább 8 (nyolc) 
naptári nappal megelózö kézbesítéssel. A meghívónak tartalmaznia keU 
az ölés: 

- pontos helyét, 
- pontos idejét, 
- javasolt (meghirdetett) napirendjét. 

e) Az ülésról minden esetben hangfelvétel is készülhet, vaJamint arról Jegy
zőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: 

a megjelent és szavazati joggal rendelkező tagok számát és név
sorát a rneghfvottakéval együtt (Jelenléti ív); 

a napirend szenot tárgyalt kérdések rövid összefoglalását (a 
megtárgyalt írásbeli dokumentumokat a Jegyzőkönyv másodlatá
hoz csatolni keJlj; 
az elfogadott határozatok pontos szövegét az évszámmal tört 
sorszámot is feltüntetve azok végrehajtásának határidejével és a 
felelös(ök)nevével együtt; valamint~ és hatályát. 
a leadott szavazatok számát és ezek arányát (,)gen"; ,~Jem''; 
,,tartózkodás.,, srerint; a határozat ellen tiltakozó(ka)t névszerint 
is feltüntetve, ha ezt igényli(k); 
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elrendelni, amelynek során egyS7..erű szótöbbséggel dönt; szava-
7.ategyenlöség esetén az elnök szavazata dönt. 

c) az EJnökhelyettest, az Alelnököket, a Titk~ titkos szavazással 
választja meg; 

d) minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt; kivéve, ha az ügy 
jellegére és jelentőségére tekintettel a Levezető Elnök titkos sza
vazást rendel el, iJJetöleg azt a jelenlévő tagok legalább l/3 -a 
(egy-hannada) névszerint indítványo.zza; 

e) az Elnök visszaJúvására az Elnökség összes szavazati joggal ren
delkezö tagjának több mint a fele által irásban kezdeményezett bi
zalmatlansági indítványnak a Közgyűlés elé terjesztéséhez vala
mennyi szavazati joggal rendelkező tag Jegalább 3/4-ének (három
n egyedének) részvételével és a jelen1évök legalább 3/4-ének (há
rom-negyedének) titkos szavazás keretében éiVényesen leadott 
,;gen.., szavazata szükséges; 

f) az Elnökhelyettes és/vagy a Titkár, valamint bánnely más, a Köz
gyűlés által megválasztott tisztségvjseló visszahívására irányuló 
bizalmatlansági indítványnak a Közgyűlés elé t.eajesztéséhez az 
Elnökség valamennyi szavazati joggal rendelkező tagjai legalább 
213-ának (kéthannadának) részvételével ülésező és a jelenlévők 
legalább 2/3-ának (kétharmadának) titkos szavazás keretében ér
vényesen leadott ,)genn szavazata szükséges. 

g) a szavazati joggal rendelkező jelenlévők 2/3-ának (két
barmadának) szavazata kell: 

az SZMSZ és nz Elnökség Ügyrendjének megállapításához és 
módosításához; · 

az éves költségvetési javaslat és az éves beszámol6-:javaslat 
(mérleg) meghatáro.zásához; 

az Elnökség által választott tisztségviselő. illet6leg a további 
tagja(i)nak visszalúvásához; 

az Elnökség tagjának. illetőJeg AZ EGYESÜLET pártoló 
vagy tiszteletbeli tagjának kizárásához; 

h) titkos szavazás esetén a határozatképesség tekintetében vala
mennyi. az arra jogosultaktól szánnazó, személyenként egy le
adott szavazatot számításba kett venni. a határozathozatal szem
pontjából az érvénytelen szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni. 

i) A határozatképtelenség miatt 15 (tizenöt) napon belül megismé
telt újabb Ü1és a jelenlévő szavazati joggal rendelkezö tagok 
számára tekintet nélkül határozatképes.fe/téve, hogy q megismé

t tell Glét;l azonos napirenddel hivják ö.~e és a szavazati joggal 
rendelkező tagokat {ldlldötteket) elézetesen irásban figyelmeztet
ték a távolmaradás ilyen /Wvetkezményére. 

j) Az ÜJés Alapszabály-szerű lebonyolításáért a Levezetö Elnök fe
lel. aki az ülés rendjét jogosult és köteles fenntartani. E hatáskör
ében: 
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O összehívja az intézkedésre jogosult vezető szervet (Közgyúlés. Elnök
ség), ha annak összehívására az FEB indítványára, annak megtételétöl 
számított harminc napon belül nem került sor; 

g) haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet,. ha az 
elnökség vagy a közgyűlés a törvényes múködés helyreállítása érdeké
ben szükségcs intézkedéseket nem teszi meg; 

h) negyedévenként ellenőrzi a pénzügyi tevékenység szabályainak betartá
sát, AZ EGYESÜLET vagyonával történő gazdálkodást; 

2.5.) FEGYELMI BJZOITSÁG 

AZ EGYESÜLET Közgyűlése a saját tagjai közül Fegyelmi és Fellebbviteli 
Bizottságot hoz létre, amely a vezető szervektöl (Elnökség) elkOlönült - 3 
(három) tagból álJó fegyelmi szerv. 

Az Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: EB) feladatai és hatásköre: 
a) az ügyrendjét maga állapítja meg; 
b) kidolgozza AZ EGYESÜLET Etikai Szabályzatát és az Elnökség 

egyetértésével a Közgyúlés elé teJjeszti; 
c) tapasztalatairól és határozatairóJ a Közgyülésnek számol be; 
d) az Etikai Szabályzat keretei között ellenőrzi AZ EGYESÜLET tagjai~ 

nak (küldötteinek) és tisztségviselöinek alapszabályszerü működését 
(magatartását); Ennek során az Alapszabályba ütközö cselekmény ala
pos gyanúja esetén: 

a tagoktól és a vezető tisztségviselöktől tájékoztatást vagy felvilá
gosítást, illetőleg jelentést kérhet, 
a jogi személy tagEGYESÜLET felkérésére, ennek Alapszabályá
vaJ összhangban az egyes tagegyesületektőJ, illetőleg azok tagjaitól 
és vezető tisztségviselöitől tájékoztatást, felvilágosítást vagy je
lentést kérhet, 

e) az EB Elnöke minden vezető szerv (Elnökség) ülésein állandó meghí
vottként, tanácskozási joggal részt vehet; 

f) fegyelmi eljárásának eredményeként elmarasztaló vagy felmentő hatá
rozatot hoz, továbbá arról, metóleg a kizárásra vonatkozó javaslatáról 
az intézk:edésre jogosult vezető szervet tájékoztatja; 

g) fegyelmi (etikai) elmarasztaló határozatával szemben emelt jogorvos
lati kérelmet az Ogyben keletkezett iratokkal és irásbeli észrevételeivel 
a Közgyűlés elé teljeszti; 

h) szükség szerint ül össze. 
i) határozat képessége: ha kettő fö jelen van. 
j) a fegyelmi eljárás allá vont szcmélyt írásban értesiti és meghivja a fe

gyelmi tárgyalásra. 
k) az eljárás allá vont személy ha a fegyelmi tárgyaláson nem jelenik meg, 

a fegyelmi tárgyalásnak halasztó hatálya nincs . 

. ~ . 
___ _..,......._,....._,."........" t. •• • .. .:-- .·~ 
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Jaszthatatlanul, illetőleg a jó ,gazda ,gondossága mellett okszerűen so
ron kivill végrehajtandó intézkedések tekintetében, a úsztségviselók a 
szükséges és elégséges mértékben a tartós akadályoztatásra irányadó 
szabályok szerint helyettesítik. 

3.) Az Elnök az Elnökhelyettest, valamint az AJelnököket, illetőleg a 
Titkár, továbbá az Alelnökök bármelyike egymást, illetőJeg a vezetö 
tisztségviselő(k) bánnilyen, a hatáskörébe és Ogykörébe tartozó fela
dat tekintetében megbízhatja és meghatalmazhatja a képviseletével 
vagy a munka ellátásával. 

2. 6.2. Az összeférhetetlenség 

AJ A vezető szerv (Közgyúlés, Elnökség) határozathozatalában nem 
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
[Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátarto
zó) a határozat alapján: 
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; vagy 
b.) bármilyen más előnyben részesül, iJJetve a megkötendo jog

ügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősOI előnynek a közhasznú szervez.et cél szerinti jut
tatása1 keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okirat
nak megfelelő cél szerinti juttatás. 

B/ Nem lehet a Pelügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve a könyv 
vizsgálója az a sremély~ aki: 
a) a vezető szerv (Közgyülés, Elnökség, ) elnöke vagy tagja; 
b) AZ EGYESÜ~ET -szel a megbizatásán kivüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irá
nyuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem ren
delkezik; 

c) Az EGYESÜLET cél szerinti juttatásáb61 részesül -kivéve a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szol
gáltatásokat, és a társadalmi szervezet" által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél sze.. 
rinti juttatást -, illetve 

d) az a)..c pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

Cl Nem lehel AZ EGYESOLETvezető list/ségviselője az a személy aki 
a Kszt. 9. §-ának kizár6 rendelkezéseinek hatálya alá esik. 
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Az EGYESÜI.-ET TAGSÁGA 

3.1.) AZ EGYESÜLET tagjai, pártoló és tiszteletbeli tJtgjai, a tagdgi 
jogviszony 

Tagok lehetnek 

a) tagok lehetnek 18 évüket betöltött, soha nem büntetett magyar, illetve 
Magyarországon letelepedett külföldi állampolgárok. AZ EGYESÜLET
en belül azonos jogokkal rendelkeznek. amelynek keretei köZOtt 

A tagsági viszony, a tagság típusai 

l. Rendes tagság 
2. PártoJó tagság 
3. Tiszteletbeli tagság 

A rendes tagság feltételei 

A./ AZ EGYESÜLET rendcs tagként a felvételi feltételeknek megfelelö 
természetes személy tagot ismeri el 

DJ Felvételét kérheti továbbá az EGYESÜLETBE-be olyan jogi személy is, 
amely: 

l. elfogadja AZ EGYESÜLET Alapszabályát és egyéb Szabályzatait, 
2. tagjai búntetlen clöéletü magyar vagy Magyarországon letelepedett 

külf'óldi állampolgárok. 

A piirioló tagság feJtételei 

Pártoló tag lehet mindenki (minden tennészetes és jogi személy), aki( amely) 
anyagi hozzájárulásával vagy egyéb tevékenységével elősegíti AZ 
EGYESÜLET célkitüzéseinek rnegvalósítását, és a közgyűlés vagy az el
nökség határozataival annak nyilvánílja. 

A pártoló tag tanácskozási, javaslattételi joggal részt vehet az 
EGYESÜLET rendezvényein, ülésein; 

A tisztelefbeli tJtgság feltételei 

Tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, akit (amelyet) a 
Közgyűlés vagy az Elnökség határozatával annak nyilvánft. 
A tag felvételi kérelmét az elnökség dönti cl. 

( 

A Tagsági viszony megszünése 

Megszúnik a tagsági viszony: 
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2. feladatait a tőJe elvárható módon teljesítse, 
3. a birtokába került EGYESÜLETi vagyontárgyakat a jó gazda gon

dosságával óvja és a lehetőség szerint gyarapítsa, e vagyontárgyak 
használatával összefiiggésben anyagi és jogi felelősség terheli, 

4. fizesse a közgyülés által megállapított tagsági clijat, 
5. tanús[tson AZ EGYESÜLET tagjához méltó magatartást. 
6. a pártoló és a tiszteletbeli tagok joga, hogy a közE:,ryülésen részt ve

gyenek, és ott felszólalhatnak:. Szavazati joggal nem rendelkeznek és 
tisztséget nem válalhatnak.. 

7. a tagságnak kötelezö az alapszabályt betartani. 

v. 
A EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

AZ EGYESÜLET a rendelkezésére áJJó vagyoni eszközökkel, a közgyűlés 
által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik. 

5.1.) AZ EGYESÜLET bevételei 

AZ EGYESÜLET bevétele lehet: 

1. a tagdij 

2. a közhas.znú tevékenység folytatásából szánnazó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel; 

3. az egyéb cél szcrinti tevékenység folytatásából szánnazó, ahhoz köz
vetlenOJ kapcsolódó bevétel; 

4. a survezet eszközeinek befektetéséból {!úzt. 26. § k) pontjaj szár
mazó bevétel; 

5. a tagoktól, az államháztartás ai rendszereitól vagy más adományozótól 
közhasznú céljára vagy múködési költségei fedezésére kapott támo
gatás, iJietve adomány; 

6, egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 
7. a váJlalko.zási tevékenységból származó bevétel. rendezvények bevé-

telei, 

8. meghatározott célokra eszközölt gyűjtések bevételei, 
9. vállalkozásból szánnazó bevételek, 
l O. egyéb bevételek. 

5.2.) AZ EGYESiiLET vagvona 

AZ EGYESÜLET vagyona lehet: • 
J . kés:zpén:z (folyószámJán elhelyezet1 összeg) 
2. értékpapir {kötvény, letéti jegy stb.) 
3. ingó és ingatlan vagyon. 
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8. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfObb szerv kizárólagos ha-
táskörébe tartozik. 

9. AZ EGYESÜLET éves közhasznúsági jelentésébe bárki betckinthet, 
illetőleg abból saját költségérc másolatot készíthet. ..... 

10. A közhasznúsági jelentésben foglalt számviteli beszámoló az éves 
beszámoló készitésének kötelezettségére, letétbe helyezésérc és köz
zétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. 

ll. AZ EGYESÜLET a közhasznú jogállásának mcgszünésekor köteles 
esedékes köztartozásait rendezru, metöleg közszolgáltatás ellátására 
irányuló szerződéséböl eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíte
ni. 

12. AZ EGYESÜLET a közhasznú jelentését - a jelentés közgyúlés által 
történt elfogadó határozata után - 15 napon belül a sajtóban nyilvá
nosságra hozza. 

5.6.) Egyéb, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések 

a.) AZ EGYESÜLET tartozásaiért saját va!,')'Onával felel. Tagjai a tartozá
saiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

b.) Megszűnés esetén AZ EGYESÜLET tartozásainak kiegyenlítése után 
fennmaradt vagyon sorsáról a közgyülés dönt. 

c.) AZ EGYESÜLET elnöksége munkájának és gazdálkodása szakszerüsé
gének, törvényességének biztositása érdekében - meJJékfoglaJkozásban, 
vagy másodállásba~ vagy vállalkozási szerzödésscJ- szakértőt alkalmaz
hat. 

5.7.) AZ EGYESOLET beérkezett támogatásának elosztása és cl."iZá
molási rendje 

a) AZ EGYESÜLET -hez beérkezett támogatások elosztásáról és felhasz
nálásáról a Közgyülés dönt. 

b) AZ EGYESÜLET által nyújtott pénzbeli támogatásokról a támogatásban 
részesnit tagszervezet (egyesület) köteles, a támogatás odaítélésekor 
megállapított határidőre- a támogatott EGYESÜLET (egyesOlet) nevére 
kiállított számlamásolat egyidejű benyújtásával - el számolni. 

c) Amennyiben a beérkezett támogatások meghaladják a 7 miiJió forintot a 
7 millió forint feletti rész 90 %-át a tagok között kell felosztani oly mó
don, hogy az összeg 40 o/o-át létszámarányosan és automatikusa~ 60%
át az adott egyesü}et teljesítménye alapján az Elnökség ítéli oda. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság (Székhelye: 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 
képviseli: dr. Gyetvai Tibor r. alezredes kapitányságvezető) 

(a továbbiakban: Rendőrkapitányság), 

Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület 
(Székhelye: 1108 Budapest, Szőlővirág u. 14. IX/40. 

képviseli: Gálicz József elnök) 
(a továbbiakban: Polgárőrség), 

(a továbbiakban együttesen: Felek) 

a X. kerület közbiztonságáért érzett felelősségüket átérezve, elismerve az állampolgárok 
önszerveződésének eredményeként megalakult polgárőr szervezetek és a rendőrség szervei 
között a helyi közbiztonság fenntartásában és a bűnözés elleni fellépés során történő hatékony 
együttműködésben rejlő lehetőségeket, egyúttal megerősítve a polgárőr szervezetek stratégiai 
partneri szerepét a helyi közrend és közbiztonság fenntartásában és eleget téve a 
polgárőrségről szóló 2006. évi Lll. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 2. § (l) bekezdésében 
meghatározott együttműködési kötelezettségnek az alábbi megállapodást kötik. 

I. A megállapodás célj a 

l. A Ptv. 2. § (l) bekezdésében előírt együttműködési megállapodás célja a Feleket a Ptv. 
alapján terhelő együttműködés intézményes kereteinek megteremtése, így leülönösen a 
polgárőri minőség igazolásával, a szolgálatszervezéssel és a közös feladatellátással 
összefüggő egyeztetés, illetve a tájékoztatás általános menetének meghatározásával 
kapcsolatos rendelkezések rögzítése. 

n. A helyi polgárőr szervezet vállalásai 

2. A Polgárőrség vállalja, hogy a működési területét érintő 1cözterületi jogsértések 
visszaszorítása, megelőzése érdekében a tagjai közterületen, közutakpn, forgalmas 
nyilvános helyeken, köztekedési csomópontokban történő jelenléte útján hozzájárul a 
lakosság biztonságérzetének növeléséhez, a bűnmegelőzési feladatok hatékony 
ellátásához. 

3. A Polgárőrség a Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályát írásban havi 
rendszerességgel tájékovtatja: •· 
a) a tagjai szolgálatellátásának rendjéről, így leülönösen a közterületen szolgálatot ellátók 

szolgálattervezéséről napokra lebontva, 
b) tevékenysége ellátása egyéb körülményeiről a Rendőrkapitányság által esetileg 

meghatározott rendszerességgel és módon, 
c) minden olyan változásról soron kívül, amely a tagjai szolgálatellátását, a napi 

tevékenységet érinti. 

4. A Polgárőrség haladéktalanul tájékoztatja a Rendőrkapitányságot arról, ha a Ptv. 2. ·§ (2) 
bekezdésében foglalt együttműködés keretében a székhelye szerinti működési területen 
eljáró más hatósággal írásos együttműködési megállapodást köt. 
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5. A Polgárőrség kötelezettséget vállal arra, hogy a megkötött együttműködési megállapodás 
becsatolásával haladéktalanul tájékoztatást nyújt arról, amennyiben a Ptv. 2/A. § (4) 
bekezdése alapján mÜködési területén kívüli eljárási jogosultság biztosítása érdekében 
másik rendőri szervvel, vagy a Ptv. 2/A. § (4) bekezdésében megjelölt más hatósággal, 
szervvel ilyen tárgyban együttműködési megállapodást köt. 

6. Amennyiben a Rendörkapitányság a Polgárőrséget arról tájékoztatja, hogy a működési 
területét érintően fokozott ellenőrzés elrendelésére kerül sor, ennek időtartama alatt a 
Polgárőrség a szolgálatellátását, illetve feladatszervezését a jelen megállapodásban 
meghatározottak szerint egyezteti a RendőrkapitánysággaL Amennyiben a 
Rendörkapitányság arra kéri fel a Polgárörséget, hogy a fokozott ellenőrzés teljes 
időtartamára vagy annak egy részére, illetve az azzal érintett területen vagy annak egy 
részén a tevékenységét, szolgálatellátását fiiggessze fel, úgy a Polgárőrség ezen 
felkérésnek megfelelően jár el. 

7. A Polgárőrség vállalja, hogy tevékenységét, szolgálatellátását olyan módon szervezi, hogy 
az ne sértse a rendőrség pártbefolyástól mentes működésének törvényi kötelezettségét és 
tartózkodik minden . olyan megnyilvánulástól, szerepvállalástól, amely a rendőrség 

irányába fennálló fokozott együttműködésen keresztül alkalmas lehet a rendörség jó 
hírnevének, tekintélyének csorbítására. 

8. A Polgárőrség vállalja, hogy tagjait dokumentált módon tájékoztatja az írásbeli 
együttműködési megállapodás megkötésének tényéről (lényegi tartalmáról), mint a 
polgárőri tevékenység végzésének Ptv. által kötelezően előírt előfeltételéröl, a tagságból 
fakadó, a Ptv.-ben meghatározott jogokról, kötelezettségekről, így különösen: 
a) a Polgárőrség székhelyéről és a működési területen történő eljárásra vonatkozó 

előírásról, az ennek megszegése esetén fennálló feletösségi szabályokról, a müködési 
területet érintöen esetlegesen kötött további megállapodásokról; 

b) a polgárőrként történő közterületi megjelenés módjáról; 
c) a polgárőr minöség igazolásának-megállapodás szerinti- módjáról; 
d) a polgárőr által ellátható lehetséges feladatok köréről; 
e) a büntetett előéletet eredményező jogerős elítélés helyi polgárőr szervezet felé történő 

bejelentési kötelezettségről és ezzel a tagsági jogviszony megszüntetésének 
j o gkövetkezményéröl. 

9. A Polgárőrség vállalja, hogy a tagjai között csak büntetlen előéletű nagykorú személyek 
lehetnek. 

10. A Polgárőrség vállalja, hogy a Rendőrkapitányságot írásban haladéktalanul tájékoztatja: 
a) az alapszabályának módosításáról, 
b) működésének megszüntetéséről, • 
c) trgyészségi törvényességi felügyeleti eljárás megindításáról, 
d) bírósági nyilvántartásból történő jogerős törléséről 
e) ha a bíróság tevékenységét felffiggeszti, feloszlatja vagy megállapítja megszünését. 
A tájékoztatással egyidejűleg a Polgárőrség a Rendőrkápitányság rendelkezésére bocsátja 
az annak alapjául szolgáló iratokat, így különösen az alapszabálya módosítását, a bírósági 
nyilvántartásból való törléséről hozott jogerős bírósági határozatot. 

ll. A Polgárőrség gondoskodik a tagjainak jogszerű eljárásához szükséges ismeretek 
elsajátítása érdekéberi-a folyamatos képzések, továbbképzések szervezéséről. 
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III. A Rendőrkapitányság vállalásai 

12. Amennyiben a Rendőrkapitányság a közös szolgálatellátás érdekében vagy 
rendezvénybiztosításban, bűnügyi, közbiztonsági vagy közlekedési akcióban történő 
részvétel, jelzőőri feladatok vagy a közrend és közbiztonság fenntartását szolgáló más 
feladat ellátása érdekében a Polgárőrség közreműködését kéri, úgy az ezzel összefiiggő 
igényéről - lehetőség szerint 3 nappal megelőzően - tájékoztatja a Polgárőrség 
kapcsolattartásra kijelölt képviselöjét 

13. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy a baleset-megelözési tevékenységébe bevonja a 
Polgárőrséget, így különösen bemutatók, kiállítások szervezésébe, valamint az óvodák, 
iskolák, illetve az idősek vagy gyermekek által sűrűn látogatott helyeken a 
gyalogosforgalom biztonságosabbá tétele érdekében szervezett szolgálatellátásba. 

14. A Rendőrkapitányság indokolt esetben felkéri a Polgárőrséget a közlekedésbiztonság 
javítása érdekében szervezett fokozott közúti ellenőrzési akcióiban, illetve az elrendelt 
fokozott ellenőrzéssei összefiiggö feladatellátásban történő egyeztetett közreműködésre, 
vagy arra, hogy a fokozott ellenőrzés teljes időtartamára vagy annak egy részére, illetve az 
azzal érintett területen vagy annak egy részén a Polgárőrség a tevékenységét, 
szolgálatellátását fiiggessze fel. 

15. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy a Polgárőrség által a működési területén kívüli 
feladatellátás érdekéb"'"en a Ptv. 2/A. § (4) bekezdése alapján nem rendöri szervvel kötött 
megállapodásról kapott tájékoztatás alapján a működési területen kívüli eljárás helye 
szerint illetékes rendörkapitányságot tájékoztatja a megállapodás tényéről és annak főbb 
tartalmi elemeiről. 

16. A Rendőrkapitányság figyelemmel kíséri a Polgárőrség szolgálatszervezését, annak 
hatékonyabbá tétele érdekében javaslatokat fogalmazhat meg a helyi közrend, 
közbiztonság aktuális helyzetére figyelemmel. 

17. A Rendörkapitányság a közrenddel, közbiztonsággal, valamint a működési terület bűnügyi 
helyzetével összefiiggö információk átadásával biztosítja a Polgárőrség hatékony 
feladatellátását és szolgálatszervezését. 

18. A Rendörkapitányság a Polgárőrség felkérésére előadót· biztosít a polgárörök 
továbbképzését szolgáló rendezvények lebonyolításához. 

19. A Rendörkapitányság vállalja, hogy a helyi lakosok körében népszerűsíti a polgárőrség 
helyi közrend, közbiztonság fenntartásának segítésében betöltött szerepét, elősegítve ezzel 
a Polgárőrség tagjainak létszámnövekedését 

20. A Rendörkapitányság a Polgárőrségtevékenységéta következő módon támogatja: 

a.) A Polgárőrségtől érkezett jelzésekre a Rendőrség lehetőségeihez mécten a lehető 
leghamarabb reagál. 

b.) Az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások keretei között ~ 
Polgárőrség kommunikációját elősegíti. 
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c.) A feladatellátásba tehetőségei és az adott feladat megkívánta biztonsági- és 
adatvédelmi szabályok figyelembevételével- akár közös járőr indításával is- bevonja. 

d.) A Rendőrség a Polgárőrség kijelölt tagjai által ellátott önkormányzati, 
katasztrófavédelmi, készenléti szolgálat müködését elősegíti, annak műk.ödési körébe 
tartozó esemény bekövetkezésekor azt tájékoztatja. 

e) A Rendörség vállalja, hogy a Polgárőrség által müködtetett technikai berendezések, 
rendszámfelismerő rendszerek működését elősegíti. A szükséges technikai eszközök 
beszerzéséhez szakmai segítségével hozzájárul, igény szerint a müködést rendőr 

biztosításával elősegíti. A technikai berendezések, rendszámfelismerő rendszerek 
üzemeltetésével, karbantartásával, működtetésével kapcsolatban a Rendőrkapitányságnak 
költsége nem keletkezik. 

IV. A Felek közös vállalásai 

21. Felek vállalják, hogy tevékenységüket a törvényesség, egymás kölcsönös elismerése és 
tiszteletben tartása mellett, egymás kölcsönös támogatásával végzik. 

22. A Felek egymás tevékenységének támogatása jegyében 
a) kölcsönösen meghívják egymást a másik felet érintő értekezleteikre; 
b) közös rendezvényeket, előadásokat szerveznek egymás, illetve a lakosság 
tájékoztatása érdekében. 

V. A polgárőri tevékenység igazolásának módja 

23. A Polgárőrség vállalia, hogy a polgárőri minöség igazolása érdekében tagjai megfelelő 
adattartalmú igazolvánnyal/igazolással rendelkeznek, továbbá tagjait tájékoztatja arról, 
hogy azt a feladatellátás, illetve szolgálatteljesítés során kötelesek maguknál tartani, és 
rendöri ellenőrzés esetén a polgárőrként történő jogszerű eljárás igazolása érdekében 
bemutatni. 

24. Az igazolás/igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza: 
a) a polgárőr neve; 
b) annak a Polgárőrségnek az alapszabályszerinti megnevezése, amelynek tagja; 
c) a Polgárőrség alapszabályszerinti székhelyének megjelölése; 
d) a kiállítás dátuma; · 
e) a kiállító aláírása, esetleg pecsét. 

25. Abban az esetben" ha a polgárőr által bemutatott igazolás, igazolvány ~redetiségével, 
hitelességével összefüggésben ésszerű kétely merül fel, úgy - a tagsági viszony 
tényleges fennállásának tisztázása érdekében - az intézkedő rendör a Közrendvédelmi 
Osztály vezetőjéhez fordulhat. A Közrendvédelmi Osztály vezetője a polgárőrség 
elnökéhez vagy tisztségviselöjéhez fordulhat a polgárőr tagságával kapcsolatosan. 
Amennyiben nem tisztázódik a bemutatott igazolás/igazolvány hitelessége, úgy a 
szolgálatba lépést megtagadhatja. 

26. A Polgárőrség haladéktalanul gondoskodik az igazolvány/igazolás visszavonásáról, 
amennyiben a polgárőr tagsága megszűnik. Az igazolvány/igazolás elvesztését vagy 
eltulajdonítását a Polgárőrség köteles haladéktalanul bejelenteni a 
Rendőrkapitányságnak:. 
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VI. Záró rendelkezések 

27. A Rendörkapitányság részéről kapcsolattartásra kijelölt szervezeti elem/személy: a 
Közrendvédelmi Osztály vezetője 

28. A Polgárőrség részéről kapcsolattartásra kijelölt képviselŐ: Gálicz József 

29. A Felek vállalják, hogy a kapcsolattartásrajogosult képviselö személyében bekövetkezett 
változásról a másik Felet soron kívül tájékoztatják. 

30. A Polgárőrség alapszabályát és a bírósági bejegyzésről készült végzés másolatát jelen 
megállapodás melléklete tartalmazza. 

31. A megállapodás határozatlan időre szál, és nem zárja ki egyéb két- vagy többoldalú 
megállapodás megkötését. 

32. A Felek az együttműködést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közösen 
értékelik, valamint az adatvédelmi jogszabályok és jelen megállapodás rendelkezésének 
érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket közösen meghatározzák. 

33. A Felek a körülményeikben beálló lényeges változásra figyelemmel, közös megegyezéssel 
a megállapodást szükségszerűen módosíthatják, a módosítás kezdeményezésére bármelyik 
féljogosult a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal. 

34. A Felek jogosultak a megállapodást a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal 
indokolás nélkül az annak kézhezvételét követő második hónap első napjával felmondani 
(rendes felmondás). 

35. A Rendőrkapitányság azonnali hatállyal, az indokok megjelölésével írásban felmondhatja 
a megállapodást, ha: 

a) a Polgárőrség a· tevékenységét a Ptv. rendelkezéseinek súlyos vagy ismétlődő 
megszegésével végzi, így különösen abban az esetben, ha a tag irányába fennálló 
tájékoztatási vagy szolgálatszervezési kötelezettségeinek megszegése miatt a tag a 
működési területén kívül jár el; 

b) a Polgárőrség megfelelő tájékoztatásának hiányára visszavezethetöen a tagjai olyan, a 
közrend, közbiztonság fenntartására irányuló tevékenységet végeznek, amelyre 
jogszabály alapján nem jogosultak; 

c) a Polgárőrség működése az egyesülési jogról szóló 1989. évi ll. törvény 2. § (2) 
• bekezdésébe ütközik, így különösen mások jogainak•és szabadságának sérelmével jár, 

vagy egyébként az ügyészség törvényességi felügyeleti vizsgálatot indított a 
müködésével összefiiggésben; 

d) amennyiben a Polgárőrség olyan pártpolitikai tevékenységet végez, amelyre tekintettel 
az együttműködés fenntartása a rendörség pártbefolyástól mentes működésének 

törvényi követelményét sértené. 
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36. A Felek vállalják, hogy az esetleges vitás kérdéseket egyeztetés útján rendezik. 

37. Jelen megállapodás Budapest Rendőr-főkapitányának jóváhagyásának napján lép 
hatályba. 

38. Jelen 3 (azaz három) eredeti példányban készült megállapodást a Felek elolvasást és 
együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt íiják alá. 

Budapest, 2012 . •. c;J.LY::: .................... .. 

~- .;-;-: : .. 
A' <::..-- .~ ~ /;Ct ··~ ................................ · .. ·.~ !"•...... : ~:, ·., 

dr. Gyetvai Tibor r. alef'tedes ·~\~h. -·-
kapitányságvezető : :::; ~;-i: ; -; · 

\""'- - ·1>~1 - i a Rendőrkapitányság ké~V'Js.eletéiThn .:;;'/ 
\ t>··· -'"t> t 

·-.. _,l~'oa·-·-'1'6 .'/ ... .[\ t."(? / -.......:-::......::..:.. 
Jóváhagyom: 

Budapest, 2012. O.\ hónap ~c:>- nap 

Mellékletek: 

ni·(f.~:-~--~~-:~:'i r 
······~~~~: .. _ ............. . 

,Gálicz J ó zs et 
. ln"k ;~·~;.l , .e o . "': .· 

a Polgál"ői.tég- kép\riseletében 
....... : . -~~-··" 

l. számú melléklet Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület alapszabálya 
2. számú melléklet Fővárosi Bíróság 9.Pk.60817/1995/2. számú végzése 
3. számú melléklet Fővárosi Bíróság Pk.60817/1995. számú kivonata 
4. sz. melléklet: polgárőr igazolvány minta 

Kapják: 

l. számú példány Budapesti Rendör-főkapitányság t 

2. számú példány Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület 
3. számú példány Budapesti Rendör-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 



5. melléklet az előterjesztéshez 

EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 
29., képviseli: Kovács Róbert polgármester), mint támogató (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről 

a Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület (1108 Budapest, Szőlővirág u. 14. IX. 40., 
nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság 6645 szám alatt, képviseli: Gálicz József elnök), mint 
támogatott, a továbbiakban: Egyesület, együttesen: Felek) között az alulírott időben és 
helyen, az alábbi feltételekkeL 

I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA 

l. Az együttműködő Felek jelen megállapodást Kőbánya közrendjének és közbiztonságának 
védelmében, a Kőbányán élők biztonságérzetének javítása céljából kötötték. Ennek keretében 
a Felek együttműködésének kiemeit célja a természetes és épített környezet védelme, az 
ezeket károsító vagy rongáló események megelőzése, a személy- és tulajdon elleni 
bűncselekmények megelőzése, a gyermek- és fiatalkorúak védelme, a Kőbánya közigazgatási 
területén megtartott tömegrendezvények biztosítása, a közlekedésbiztonság javítása, különös 
tekintettel az oktatási és szociális intézmények környezetének biztosítására és felügyeletére, a 
katasztrófahelyzetek okoztakárok megelőzése, csökkentése és elhárítása. 

2. A Felek rögzítik, hogy az Egyesület rendelkezik a célok iránt elhivatott és megfelelő 
képzettséggel rendelkező tagokkal, valamint a működési területén illetékes 
rendőrkapitánysággal írásbeli megállapodássaL 

II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETEI 

3. Az Egyesület vállalja, hogy 

a) közreműködik a közrend, közbiztonság fenntartásának megsegítésében, a 
vagyonvédelemből, az állampolgárok védelméből, a bűnmegelőzésből, a környezet
és természetvédelemből, a katasztrófavédelemből, a turizmusból, továbbá az 
önkormányzati és sportrendezvények biztosításából adódó feladatok 
megvalósításában, 

b) közreműködik az Önkormányzat és a lakosság közötti bizalom erősítésében, a helyi 
közbiztonság közösségi védelmének megteremtésében, 

l 



c) katasztrófahelyzet esetén közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában, a káros 
következmények enyhítésében, felszámolásában, továbbá a kárt szenvedettek 
segítésében, 

d) vagyontárgyakat és környezeti elemeket veszélyeztető események észlelése esetén az 
arra hatáskörrel rendelkező hatóságot haladéktalanul értesíti. Bűncselekmény 
észlelése vagy annak gyanúja esetén a jogszerűen rendelkezésére álló eszközökkel az 
esetleges veszélyhelyzetet megkísérli elhárítani, az esetlegesen fenyegető kárt 
megkísérli megelőzni, illetve mérsékelni, valamint a hatóság kiérkezéséig - szükség 
szerint- a helyszínt biztosítja. 

e) az Önkormányzat közigazgatási területén működő többi polgárőrséggel - az erre 
vonatkozó kezdeményezés esetén - együttműködik, 

t) működéséről az Önkormányzat Képviselő-testületének negyedévente írásos jelentés 
keretében ad számot, 

g) az Egyesület a nyilvános, illetve sajtómegjelenések során az Önkormányzatot 
megjeleníti, 

h) részt vesz az Önkormányzat által szervezett a polgárőrséggel kapcsolatos fórumokon, 

i) továbbá részt vesz az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által szervezett 
Közbiztonsági Koordinációs Értekezlet munkájában. 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy 

a) a mindenkori éves költségvetésében, az Önkormányzat gazdasági helyzetének 
fiiggvényében - külön megállapodás keretében - anyagi támogatást nyújt, ezzel 
segítve az Egyesület szakmai tevékenységét, képzési programokban való részvételét, 

b) a Budapest X. ker., Szállás utca 11/B. szám alatt kapott 36 m2 alapterületű, 
38431126/A/2 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen biztosítja 
az Egyesület részére külön Helyiséghasználati szerződés keretében, 

c) az Önkormányzat Képviselő-testületének üléseire, valamint az együttműködési 
célokkal összefüggő bizottsági napirendekről értesíti, 

d) megjelenési lehetőséget biztosít az Egyesület részére az Önkormányzat honlapján az 
együttműködését érintő információk, felhívások megjelentetésére. 

III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

5. A Felekjelen megállapodást 2012. június l-től határozatlan időtartamra kötik. 
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6. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett, írásbeli nyilatkozatával 
- külön indokolás nélkül - a tárgy év végére, 30 napos felmondási idővel felmondani. 

7. Jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésével összefiiggésben a Felek az 
alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 

a) az Önkormányzat részéről: 

b) az Egyesület részéről: 

Radványi Gábor alpolgármester 
telefon: 4338-218, 4338-217 
e-mail: radvanyigabor@kobanya.hu 

Tóth Béla (közbiztonsági) tanácsadó 
telefon: 4338-190 
e-mail: tothbela@kobanya.hu 

Gálicz József elnök 
telefon: + 36-20/943-4152 

8. Jelen Együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései, valamint Magyarország más 
vonatkozó jogszabályaiban foglaltak az irányadóak. 

9. A Felek jelen- három oldalból és kilenc pontból álló - Együttműködési megállapodást, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2012. május" ... " 

Kovács Róbert 
polgármester 

az Önkormányzat részéről 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

Gálicz József 
elnök 

a Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület 
részéről 

Dr. Éder Gábor 
jogász 
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-------------------------------
bp. &oldal, összesen: l 

hegedus karoly@kobanya.hu 

Feladó: "Hegedüsné Ági" <ugyvitel@bpsz.hu> 
Dátum: 2012. április ll. ll :36 
Címzett: <hegedus _ karoly@kobanya.hu> 
Másolatot kap: "Attila Steiner" <steiner2@t-online.hu> 
Tárgy: Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület ügye 

Hegedús Károly 

aljegyző úr részére 

Tisztelt Aijegyző Úr! 

Telefonon történt megbeszélésünk szerint tájékoztatom, hogy a Kőbánya Horizont 
Polgárőr Egyesülettel szemben a Felügyelő és Etikai Bizottság visszavonta felfüggesztő 
határozatát, így az Egyesület továbbra is a Budapest és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek 
Szövetsége rendes jog ú tag egyesülete. 

Az Egyesülettel kapcsolatban hasonló tartalmú levelet írtunk Dr. Gyetvai Tivbor r. alezredes 
Úr részére is (X. ker. Rendőr-kapitányság), tájékoztatva őt arról, hogy a BPSZ közgyűlése a 
Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesületet nem zárta ki tagegyesületei közül. 

Kérem tájékoztatásarn tudomásul vételét 

Üdvözlettel: 
Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes 
gazdasági-ügyviteli kabinet vezetője 

2012.04.12. 



:t. lllell~~ ~ 
eCo~e_~e~e_tz__ 

BUDAPESTIRENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
X. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

1102 Budapest, Harmat utca 6-8. 

E-mail: 10rk@budapest.police.hu 
Tel.: 06-1 263-7200 Fax: 06-1 263-7222 

rl!oo -Sfi/9 /;/;.t~ 
Ügyszám: 01100/6042/2012/ id. 

Radványi Gábor 
alpolgármester 

Budapest Főváros 
X. kerület Kőbánya Önkormányzat 

Budapest 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

Tárgy: Horizont Polgárőrség 
tárgyévi együttműködés 
Előadó: Karvalics József r. szds. 
Tel.: 50-120 

Megkeresésével kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága és a 
Horizont Polgárőrség 2012. évben együttműködési megállapodást kötött. 

A Horizont Polgárőrséggel közös feladat végrehajtásra nem került sor, a kerületi 
Rendőrkapitányságot nem tájékoztatták arról, hogy közterületen bármilyen szalgálatot hajtottak 
volna végre, vezénylési lapot a kerületi Rendőrkapitányság ügyeletén nem adtak le. 

A Polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. törvény alapján a kerületi Rendőrkapitányság és a 
Horizont Polgárőrség között létrejött együttműködési megállapodás 3. pontjában foglaltak alapján 
a polgárőr szervezet a Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályát havonta írásban tájékoztatja: 
a, a tagjai szolgálatellátásának rendjéről, így különösen a közterületen szelgálatot ellátók 
szolgálattervezéséről napokra lebontva, 
b, tevékenysége ellátása egyéb körülményeiről a Rendőrkapitányság által esetileg meghatározott 
rendszerességgel és módon, 
c, minden olyan változásról soron kívül, amely a tagjai szolgálatellátását, a napi tevékenységet 
érinti. 

A közterületi szolgálattal (esetenként közös rendőr-polgárőr szolgálatellátással) kapcsolatban a 
szükséges koordinációs feladatok elvégzését a Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály 
vezetőjének határoztam meg. Részére a Horizont Polgárőr Egyesület írásos tájékoztatást nem 
küldött. 

Budapest, 2012. május" 0~" 
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