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Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.:85/539-036 
 

 

Ügyiratszám: 1011/1/2015.                                  
           2. számú előterjesztés 
 

ELŐTERJESZTÉS 
KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

2015. április 9-i ülésére 
 

a rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásához 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kéthely Önkormányzatának Képviselő-testülete 26/1998.(VI.11.) számú határozatával döntött a  
mezei őrszolgálat megalakításáról. 
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény lehetőséget 
biztosít az önkormányzatok számára, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a helyi közbiztonságról, vagyonának, 
más értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet 
létrehozásával is gondoskodhat. 
A törvény 24. §-ában előírja, hogy az önkormányzat a működési területén illetékes megyei rendőr-
főkapitánysággal - a rendészeti feladatokat ellátó személyek ellenőrzése és törvényben meghatározott 
tevékenységük felügyelete, valamint a feladatellátás összehangolása érdekében - írásbeli 
együttműködési megállapodást kell kötnie.  
Az önkormányzat munkavállalója a törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő 
eszközöket csak az együttműködési megállapodás megkötését követően gyakorolhatja a fenti 
törvény 24. § (2) bekezdése értelmében.  
Az önkormányzatnak a helyi rendőri szervnél kell kezdeményeznie az együttműködési megállapodás 
megkötését. A helyi rendőri szerv az együttműködési megállapodás megkötésére irányuló 
megkeresést - a kézhezvételt követő - harminc napon belül, javaslatával együtt köteles felterjeszteni a 
megyei rendőr-főkapitányságra, esetünkben a Somogy megyei Rendőr-főkapitányságra. A megyei 
rendőr-főkapitányság az együttműködési megállapodást a megkeresés és a helyi rendőri szerv 
javaslatának kézhezvételét követő harminc napon belül köti meg.  
Az együttműködési megállapodás tartalmazza különösen  
a) az együttműködés területeit,  
b) a rendészeti feladatokat ellátó személy tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről     
    nyújtandó tájékoztatás módját és tartalmát,  
c) a kapcsolattartás módját, az együttműködéssel kapcsolatban eljárásra jogosult helyi rendőri    
    szervet,  
d) az együttműködést segítő további rendelkezéseket,  
e) a munkáltató kötelezettségét tartalmazó nyilatkozatot a jogszabályok és az együttműködési  
    megállapodásban foglaltak betartására vonatkozóan, valamint  
f) a rendőrség szakmai felügyeletének gyakorlásához szükséges jelentési és kapcsolattartási     
   feladatokra vonatkozó rendelkezéseket.  
 
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét az 
előterjesztés melléklete képezi. 
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A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület hagyja jóvá az együttműködési 
megállapodást. 
 

Határozati javaslat 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a Somogy 
megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja, 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Kéthely, 2015. április 02. 
 
                                                                                            Molnár Balázs 
                                                                                            polgármester 
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Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság                                    Kéthely Község Önkormányzata 
7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/c                                        8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.           
Szám: 129-       /     /2015. EMÜ                                                Szám: 1011/1/2015. 
 
 
 
 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS 
 
 
 

egyrészről SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG (székhelye: Kaposvár, Szent 
Imre u. 14/c  7400, képviseletére jogosult: Dr. Piros Attila r. dandártábornok megyei 
rendőrfőkapitány), a továbbiakban: RFK 
 
másrészről Kéthely Község Önkormányzata (székhely: 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1., képviseli: 
Molnár Balázs polgármester) a továbbiakban: Munkáltató 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) 
 
 
az alábbi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik. 
 
 
 
I.  
A Megállapodás célja 
 
1.  A Megállapodás célja az egyes rendészeti feladatoka t ellátó 

személyek tevékenységér ıl, valamint egyes törvényeknek az 
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításá ról szóló 
törvényben (a továbbiakban: Törvény) foglaltaknak m egfelel ıen 
a) a közalkalmazotti jogviszonyban álló, rendészeti fe ladatokat 

ellátó személyek (a továbbiakban: foglalkoztatottak ) 
ellen ırzése, törvényben meghatározott tevékenységük 
felügyelete;  

b) a feladatellátás összehangolása;  
c) a kapcsolattartás és tájékoztatás rendjének megálla pítása;  
d) a szakmai felügyelet és ellen ırzés gyakorlása  
érdekében szükséges el ıírások meghatározása. 

 
 

II. 
A Munkáltatót a Törvény alapján terhel ı nyilatkozattételi 

kötelezettség   
 
2.  A Munkáltató a Megállapodás megkötésével kötelezett séget vállal 

a jogszabályok és a Megállapodásban foglaltak betar tására.  
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III. 
A foglalkoztatottak feladat-ellátásáról, annak körü lményeir ıl 

nyújtandó tájékoztatás módja, a közös feladatellátá s szervezése 
 

3.  A Munkáltató vállalja, hogy az illetékes Marcali 
Rendırkapitányság Közrendvédelmi  Osztályát  (a továbbiakban: 
helyi rend ıri szerv) - az adatvédelemre vonatkozó el ıírások 
megtartásával - havi rendszerességgel elektronikus úton  
tájékoztatja 
a) a foglalkoztatottak szolgálatellátásának rendjér ıl,  
b) a tevékenysége ellátása egyéb körülményeir ıl.  

 
4.  A Munkáltató soron kívül tájékoztatja a helyi rend ıri szervet, 

amennyiben súlyos, rendkívüli esemény bekövetkezése  miatt 
intézkedésre került sor vagy ilyen helyzet bekövetk ezése 
fenyeget. 

 
5.  Amennyiben a közrend, közbiztonság fenntartása vagy  egyéb 

szakmai szempont a Munkáltató és az RFK közös 
szolgálatellátását indokolja, úgy err ıl az RFK vagy a helyi 
rend ıri szerv a kiemelt területek, valamint az érintett id ıszak 
megjelölésével tájékoztatja a Munkáltatót annak érd ekében, hogy 
az a szolgálattervezése során ezt figyelembe vehess e. 

 
 

IV. 
A kapcsolattartás módja, az együttm őködéssel kapcsolatban eljárni 

jogosult helyi rend ıri szerv 
 
6.  A Munkáltató vállalja, hogy a hatékony és eredménye s 

együttm őködés érdekében tagjait tájékoztatja a Megállapodás  
megkötésének tényér ıl, lényegi tartalmáról, valamint a 
Törvényben meghatározott jogokról, kötelezettségekr ıl. 

 
7.  A Megállapodásban meghatározott feladatok napi ellá tásával, a 

szolgálatszervezéssel és az ezekhez kapcsolódó gyak orlati 
kérdésekkel összefüggésben a helyi rend ıri szerv jár el. 

 
8.  A Megállapodásban foglaltak eredményes végrehajtása  érdekében a 

Felek kijelölt kapcsolattartóik útján az alábbiak s zerint 
folyamatos kapcsolatot tartanak: 

 
 

a)  általános kapcsolattartás: 
 

aa) RFK részér ıl: a mindenkori közrendvédelmi osztályvezet ı  

 ab) Marcali Rendőrkapitányság részéről: a Balatonkeresztúri Rendőrőrs mindenkori 
őrsparancsnoka 
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  ac) Munkáltató részér ıl: Fata István, 06/70/219-1088 
 
 b) közös kommunikáció, tömegtájékoztatás érdekében  szükséges 
kapcsolattartás: 
   
  ba) RFK részér ıl: a mindenkori ügyeletes sajtószóviv ı 
            (telefonos elérhet ıség: 06/30/620-5042, 30/348-8247)  
 
  bc) Munkáltató részér ıl: Molnár Balázs polgármester 
06/85/339-210 
 
9. A Felek vállalják, hogy a kapcsolattartásra jogo sult képvisel ı 

személyében bekövetkezett változásról a másik Felet  soron kívül 
írásban tájékoztatják, kezdeményezve ezzel egyidej őleg a 
Megállapodás megfelel ı módosítását. 

 
10. A Felek vállalják, hogy az együttm őködés tárgykörét érint ıen 

szervezett konferenciákra, értekezletekre, megbeszé lésekre 
kölcsönösen meghívják egymást, illetve az ezeken a területeken 
jelentkez ı tendenciákról, összegy őjtött tapasztalataikról 
folyamatosan információt cserélnek. 

 
11. A Felek az együttm őködés kapcsán felmerült vitás kérdésekr ıl 

közvetlenül egyeztetnek, annak tapasztalatait folya matosan 
értékelik. 

 
 

V. 
A foglalkoztatottak ellen ırzése, valamint a szakmai tevékenységük 

feletti felügyelet gyakorlásához szükséges jelentés i és 
kapcsolattartási feladatokra vonatkozó rendelkezése k 

 
12. A Munkáltató vállalja, hogy a rend ırségi szakmai felügyelet 

gyakorlása érdekében a székhelye szerint a helyi re ndıri szerv 
útján éves rendszerességgel írásbeli jelentést terj eszt fel az 
RFK részére az alábbi tartalommal: 

 
 a) foganatosított intézkedések típus és szám szeri nti 
megjelölése; 
 b) a kényszerít ı eszközök alkalmazási eseteinek száma; 
 c) a kényszerít ı eszközök és az intézkedések alkalmazásának 
gyakorlati tapasztalatai; 
 d) a lefolytatott ellen ırzések száma, szempontjai, valamint az 
azok alapján tett megállapítások, foganatosított in tézkedések. 
 
13. Az RFK a Munkáltatót a jelentésében foglaltak s zükség 

szerinti kiegészítésére hívhatja fel, illetve javas latokat 
fogalmazhat meg a Szövetség felé a szolgálatszervez és, a 
feladatellátás hatékonyságának, eredményességének n övelése 
érdekében. 

 
14. A Munkáltató tudomásul veszi, hogy az RFK, ille tve a 

kapcsolattartásra kijelölt helyi rend ıri szerv - el ızetes 
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tájékoztatás nélkül - jogosult a helyszínen ellen ırizni a 
foglalkoztatottak Törvény alapján folytatott tevéke nységét 
azzal, hogy az - az adatvédelmi rendelkezések figye lembe vétele 
mellett - a rendészeti feladatokat ellátó személyek  
ellen ırzésére az alkalmazott intézkedések és a szolgálate llátás 
dokumentáltságának és jogszer őségének ellen ırzésére terjed ki. 

 
15. Az RFK az el ızı pont szerinti ellen ırzés tapasztalatairól, 

az azokkal összefüggésben tett megállapításairól je lentést 
készít, amelyet megküld a Munkáltatónak a szükséges  
intézkedések megtétele érdekében. 

 
16. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél  jogosult a 

másik félnél a rendészeti feladatokat ellátó személ yek 
vonatkozásában közös ellen ırzés megtartását kezdeményezni. 
Ebben az esetben a közös ellen ırzés részletes menetét a Felek 
írásban rögzítik, megjelölve az ellen ırzés lefolytatása 
szempontjából jelent ıs tényeket, így különösen: 

 a) a közös ellen ırzés kiemelt célját; 
 b) a közös ellen ırzés helyét és idejét; 
 c) a közös ellen ırzésben a Felek részér ıl részt vev ı személyek 
létszámát, beosztását; 
 d) a feladat végrehajtásáért felel ıs, helyszínen irányító 

személy nevét, beosztását, elérhet ıségét. 
 
17. A Felek a közös ellen ırzésr ıl összefoglaló jelentést 

készítenek, amelynek tapasztalatait              - szükség 
szerint - közös megbeszélésen értékelik. 

 
18. Az együttm őköd ı felek - a min ısített adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevétel ével - 
kölcsönösen tájékoztatják egymást a másik fél tevék enységi 
körét érint ı bels ı szabályozásukról, illetve az azokat érint ı 
módosításokról. 

 
 

VI. 
A közös feladatellátás, illetve az együttm őködés keretében 

folytatott tevékenység kommunikációja harmadik fél irányába 
 

19. A Felek a Megállapodásban foglaltakkal összefüg gésben - 
tiszteletben tartva egymás törvényben meghatározott  feladat- és 
hatáskörét -  

 a) harmadik fél irányába közös kommunikációt alakí tanak ki; 
b) az egymás közötti információáramlásról, tárgyalá sokról, a 
képviselend ı álláspontjukról egyeztetnek. 

 
20. A Felek eseti sajtóközleményeikben, illetve har madik fél 

részére adandó tájékoztatásaikban egymás hivatalos véleményére, 
álláspontjára hivatkozhatnak, arról azonban egymáss al 
el ızetesen minden esetben egyeztetni kötelesek. 

 
VII. 
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Adatvédelem 
 

21. A Felek vállalják, hogy 
 a) az egymásnak átadott információkat a vonatkozó adatvédelmi 

és adatkezelési el ıírásoknak megfelel ıen kezelik; 
 b) biztosítják azt, hogy a Megállapodás tartalma, lényegi 

elemei a saját szerveik, szervezeti egységeik el ıtt ismert 
legyen; 

 c) a Megállapodásban foglaltak végrehajtására inté zkednek. 
 
 

VIII. 
A Megállapodás módosítása, felmondása 

 
22. A Felek a Megállapodást határozatlan id ıre kötik azzal, hogy 

azt bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal - annak kézhezvételét ıl számított 30 napos 
határid ıvel - felmondani. 

 
23. A Felek az együttm őködést szükség szerinti, de évente 

legalább egy alkalommal - els ı alkalommal 2016. április 15-ig, 
ezt követ ıen a tárgyévet követ ı év április 15-ig - közösen 
értékelik, egyeztetnek a következ ı id ıszak közös 
tevékenységeir ıl, szükség szerint javaslatot tesznek a 
Megállapodás módosítására. 

 
24. A Felek a Megállapodást közös megegyezésükkel b ármikor 

módosíthatják, illetve a másik Fél részére megküldö tt egyoldalú 
írásbeli nyilatkozatával bármelyik Fél jogosult a M egállapodás 
módosítását írásban kezdeményezni. 

 
25. A Felek vállalják, hogy a Megállapodás megsz őnése esetén azt 

megel ızıen egyeztetnek, amelynek keretében tisztázzák, hogy  a 
Megállapodás végrehajtásával összefüggésben sor  ke rült-e 
eszközök, illetve olyan egyéb dolog átadására, amel y elszámolás 
alapját képezheti. 

 
26. Abban az esetben, ha a Felek megállapítják, hog y a 

Megállapodás végrehajtásával összefüggésben egymáss al szemben 
fennálló követelésük van, úgy az elszámolás keretéb en az egymás 
rendelkezésére bocsátott tárgyi eszközöket kölcsönö sen 
visszaszolgáltatják, esetleges egyéb vonatkozásban pedig 
közvetlenül egyeztetnek az elszámolás leghatékonyab b módjáról. 

 
 

IX. 
Záró rendelkezések 

 
27. A Megállapodás a Felek által történ ı aláírás napján lép 
hatályba. 
 
28. A Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerül ı vitás 

kérdéseket egyeztetés útján rendezik. 
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29. A Megállapodásban nem érintett kérdésekben a Po lgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
 
30. A 4 eredeti példányban készült, 5 lapból álló M egállapodást 

a Felek elolvasást és együttes értelmezést követ ıen, mint 
akaratukkal mindenben megegyez ıt írják alá. 

 
 
 
Kaposvár, 2015. ………………………….hó …….. nap 
 
 
A rendőri szerv részéről:                                                           A munkáltató részéről: 

 
 
 
 
Dr. Piros Attila r. dandártábornok           Molnár Balázs 
       megyei rend ırf ıkapitány                   
polgármester 
 
 
 


