


 Melléklet a 22/2021. (III. 16.) határozathoz 
 

Együttműködési megállapodás 

 

mely létrejött egyrészről Bodmér Község Önkormányzata (székhely: 8080 Bodmér, Vasvári 
Pál utca 58., adószám: 15364469-1-07, statisztikai szám: 15364469-8411-321-07, képviseli: 
Katona László polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről Vértesalja Polgárőr Egyesület (székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 13. 
adószám: 19289443-1-07, nyilvántartásba vételi szám: 07-02-0003282, képviseli: Gárgyán 
Zoltán elnök), a továbbiakban Polgárőr Egyesület,  

együtt: Felek között a mai napon, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

1) A Polgárőr Egyesület vállalja, hogy az Alapszabályában, valamint a törvényben 
meghatározott célok érdekében, az Önkormányzattal együttműködve, a polgárőr 
eszközrendszer igénybevételével, Bodmér község közigazgatási területén a polgárőr 
szolgálat szabályai szerint polgárőr tevékenységet fejt ki. 
 

2) A Polgárőr Egyesület vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott feladatok ellátását 
más szervek (rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem) tevékenységéhez igazodva 
valósítja meg. 
 

3) A Polgárőr Egyesület vállalja, hogy az 1-2. pontban meghatározottak szerint: 
 
a) közreműködik a közrend, közbiztonság fenntartásának megsegítésében, a 

vagyonvédelemből, az állampolgárok védelméből, a bűnmegelőzésből, továbbá az 
önkormányzati és sportrendezvények biztosításából adódó feladatok 
megvalósításában, 

b) közreműködik a helyi lakosság közbiztonság védelmének megteremtésében, 
c) vagyontárgyakat és környezeti elemeket veszélyeztető események észlelése esetén a 

rendőrséget azonnal értesíti, az események felderítésében közreműködik, az 
eseményekről, a megtett intézkedésekről szükség szerint tájékoztatja az 
Önkormányzatot. 
 

4) Az Önkormányzat tájékoztatja a Polgárőr Egyesületet arról, hogy mely események, 
rendezvények biztosításában számít a segítségére. 
 

5) A Felek szükség szerint közös értekezleten értékelik az Együttműködési 
megállapodásban foglaltak teljesítését és annak tapasztalatait. Ennek megfelelően 
döntenek az Együtt működési megállapodás szükség szerinti módosításáról. 
 

6) Az Együttműködési megállapodás határozatlan időre szól, melyet közös megegyezéssel, 
illetve bármelyik fél írásban 30 napos felmondási idővel felmondhat. 
 



7) Felek kijelentik, hogy jelen Együttműködési megállapodásban részletezett feladatok 
végrehajtásában tevékenységüket összehangolják, egymást kölcsönösen támogatják, és 
segítik egymás munkáját. 
 

8) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben A Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXV. törvény (Ectv.), 
valamint a Polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. törvény (Pötv.) rendelkezései az 
irányadóak. 
 

9) Jelen megállapodást Bodmér Község Önkormányzata Polgármestere a …/2021. (……) 
határozatával  jóváhagyta.  
 

10) Jelen megállapodást a Felek általi aláírás napján lép hatályba. 
 

11) Felek jelen megállapodással összefüggésben bármely jognyilatkozatot kizárólag 
írásban tehetnek. Szerződő felek a megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés 
után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Bodmér, 2021. ………………………………….. 

 

 
 Bodmér Község Önkormányzata Vértesalja Polgárőr Egyesület  
 részéről részéről 
 Katona László  Gárgyán Zoltán 
 polgármester elnök 
 
 
 
Ellenjegyzés:       Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
 Dr. Sisa András       …………………… 
 jegyző 


