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Szám:  13/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 25-én
megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat helyben szolgálatot teljesítő rendőr alkalmazására irányuló
keretmegállapodás megkötésére

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

213/2010. (V.25.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közrendjének
védelme, a forgalmi helyzet szakszerű kezelése, az érvényben lévő
jogszabályok betartatása érdekében úgy határoz, hogy együttműködési
keretmegállapodást köt a Pest Megyei Rendőr Főkapitánysággal napi nyolc
órában Budakalászon tényleges, egyenruhás, fegyveres szolgálatot ellátó helyi
rendőr alkalmazása érdekében 2010. június 1.-től 2010. december 31. napjáig.
A Képviselő-testület rögzíti, hogy a helyi rendőr előre ütemezett terv alapján a
rendőrség feladatkörébe tartozó ügyekben jár el, együttműködve a Budakalász
Város Önkormányzata által fenntartott, és a településen működő rendvédelmi
szervekkel. A helyi rendőr alkalmazása a Rendőrséget nem mentesíti a
Budakalászról érkező bejelentésekkel, riasztásokkal összefüggő szakszerű
eljárások alól, amelyek ellátására a helyi rendőr – az életet, vagyonbiztonságot
közvetlenül fenyegető szükséghelyzet eseteit kivéve – nem vonható be. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rögzített feltételeknek
megfelelő együttműködési megállapodás és a hozzá kapcsolódó megbízási
szerződések aláírására. A Képviselő-testület a helyi rendőr foglalkoztatásához
szükséges bruttó 4.4 M. Ft. összeget 2010. évi költségvetési rendeletében
elkülönítetten biztosítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                     jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné



Melléklet csatolva.



MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. képviseli: Parlagi Endre

polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről

a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve 4-6., képviseli: dr. Ármós

Sándor r. dandártábornok megyei főkapitány, a továbbiakban: PMRFK) között az alábbi

feltételekkel:

1. A szerződés tárgya: Budakalász Város Önkormányzata többek között a területén lévő

bányatavak, bevásárló központok, OMSZK-park és tó, valamint a Megyeri híd és Budapest

közelsége miatt fokozottabban ki van téve olyan közlekedésbiztonsági, közbiztonsági

veszélyhelyzeteknek, amelyek alapvetően befolyásolják a városban élő lakosság

életminőségét. A káros faktorok kiküszöbölésére irányuló lépések egyikeként Budakalász

Város Önkormányzata szükségesnek tartja az állandó rendőri jelenlétet a településen. A felek

a jelen szerződést erre való tekintettel kötik meg, összhangban a rendőrségről szóló 1994. évi

XXXIV. tv. 9. § (1) bekezdésben foglaltakkal, a köz- és vagyonbiztonság, a közrend, illetve

közlekedési rend javítása érdekében, valamint az ehhez szükséges személyi és technikai

feltételek biztosítása céljából.

2. Az Önkormányzat Budakalász Város közbiztonságának javítását célzó együttműködés

pénzügyi feltételeinek biztosítására az éves önkormányzati költségvetésben meghatározott

összegű támogatást biztosít a PMRFK-nak, célzottan a Pomázi Rendőrőrs állományában lévő

rendőröknek.

3. A PMRFK a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomázi Rendőrőrse útján vállalja, hogy a

személyi állományba tartozó, intézkedésre jogosult, Budakalász Város polgármesterével

előzetesen egyeztetett és általa jóváhagyott személyi körbe tartozó rendőrök közül a hét

minden napján 1 fő szabadidős rendőrt (a továbbiakban: helyi rendőr) biztosít a jelen

szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásának elősegítésére. A helyi rendőr

tevékenységét a feladatok jellegének megfelelő szolgálati öltözetben, szolgálati fegyverzettel



és felszereléssel 2010. június 1.-től 2010. december 31-ig naponta 8 órában látja el.  A helyi

rendőr kijelölése során úgy kell eljárni, hogy az adott hétre előirányzott budakalászi

szolgálatteljesítésből legalább négy napközbeni (7.00 – 18.00 közti intervallum) legyen.

4. A helyi rendőr Budakalász Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri

Hivatal) állományába tartozó közterület-felügyelőkkel, településőrökkel, és egyéb

közrendvédelmi munkavállalókkal, valamint a civil szervezetnek minősülő Polgárőrséggel

közösen vesznek részt a település köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének és

közterületének ellenőrzésében és felügyeletében, illetve az egyéb rendőrség hatáskörébe

tartozó feladatok ellátásában. A helyi rendőr a Polgármesteri Hivatal épületében jelentkezik a

feladat ellátására, és feladatát ott fejezi be. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés nem

mentesíti a Rendőrséget a Budakalászról érkező, vagy a Budakalászt érintő, a rendőrség

hatáskörébe eső feladatok ellátásától. Mindez azt jelenti, hogy a helyi rendőr csak abban az

esetben vesz részt bármely Rendőrség által ellátandó feladatban, ha arról a helyi rendőr

irányításáért felelős személy tud, abba beleegyezett, ide nem értve az élet-és

vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető veszélyhelyzetet. A helyi rendőrt a jelen

szerződésben meghatározott 8 órás időtartamon belül a Rendőrségnek elvezényelnie, őt az

előre egyeztetettől eltérő feladattal megbíznia nem lehet. 

5. A helyi rendőr feladatellátását előre egyeztetett program szerint végzi. A

Polgármesteri Hivatal és a Pomázi Rendőrőrs e feladattal megbízott parancsnoka

havonta összeállítja és egyezteti a következő hónapra megtervezett végrehajtandó közös

feladatellátás rendjét, amelyben meghatározzák a Budakalász Város által biztosított

közrendvédelmi erők, valamint a polgárőrök és a Rendőrség tevékenységét. Az egy

hónapra szóló terv végrehajtására a Polgármesteri Hivatal és a Pomázi Rendőrőrs

parancsnoka együttesen köteles. A helyi rendőrrel szembeni utasításadási jogkör a

Rendőrőrs-parancsnokot illeti meg, aki ezen joga gyakorlása során nem térhet el a havi

tervben rögzített és megállapított feladatoktól. A riasztások, bejelentések miatt

szükségessé váló intézkedést a Rendőrségnek – az előzőekben rögzített kivétellel - a helyi

rendőr szolgálatteljesítésétől függetlenül kell ellátnia. A helyi rendőr abban az esetben,

ha valamely, a havi tervben nem szereplő, előre nem látható, de a helyi rendőr

hatáskörében szakszerűen elintézhető feladat elvégzésére a polgármester felhívja, köteles



eljárni. A Pomázi Rendőrőrs parancsnoka gondoskodik arról, hogy hetente legalább két

alkalommal a működőképes sebességmérő készüléket Budakalászon folyamatosan

változó helyszíneken bevessék.   

6. A jelen megállapodás aláírását követően az Önkormányzat megbízási szerződést köt a jelen

szerződés 3. pontjában rögzített kritériumoknak megfelelően a szolgálatot ellátó rendőrökkel,

amely szerződések érvényességéhez a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjének előzetes

hozzájárulása szükséges. Fenti megbízási szerződések alapján az Önkormányzat havonta

utólag – az előző hónap feladatellátását összegző, a helyi rendőr által elkészített jelentések

alapján – megbízási díjat fizet a feladatot ellátó helyi rendőrnek. A megbízási díj összege

bruttó 2.000- Ft/fő/óra. Fenti díjfizetés mellett az Önkormányzat köteles fizetni a kifizetőt

terhelő – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv. szerinti – társadalombiztosítási

járulékot. Ezen törvény 31.§-ának (7) bekezdése értelmében a rendvédelmi szervek hivatásos

állományú tagja a további jogviszonyából származó jövedelme után nyugdíjjárulékot, tagdíjat

(9,5%) nem fizet, azonban a 4 % egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulékot le kell

vonni függetlenül attól, hogy a biztosítottnak van-e legalább egy, heti 36 órás biztosítási

jogviszonya.

7. A megállapodást a felek határozott időre, 2010. június 1. napjától 2010. december 31-ig

terjedő  időszakra kötik meg. A megállapodás az aláírást követően lép hatályba, amelyről az

érintett szolgálati egységeket tájékoztatni kell. 

8. Jelen megállapodás felmondását bármely fél 30 napos határidő kitűzésével, írásban

kezdeményezheti. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései

irányadóak.

9. Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben

egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budakalász, 2010. május ...    Budapest, 2010. május …….



Parlagi Endre      Dr. Ármós Sándor r.dandártábornok

 polgármester          rendőr-főkapitány


