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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere megkeresésére tárgyalásokat folytattunk a 
Salgótarján Déli városrészét érintően, a közbiztonsági helyzet javítása érdekében megteendő 
együttes intézkedések szükségességéről. A megkeresés indoka, hogy ebben a városrészben 
működik a fenntartásunkban lévő Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
(továbbiakban: BLSZSZK). 
 
Az iskolai erőszak visszaszorítása és a deviáns gyermekek kezelése érdekében 2010. évben a 
Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság beindította a Suli Road Show elnevezésű 
bűnmegelőzési programját. A programmal a Rendőrség minden általános és középiskolában 
megjelent és próbálta kezelni a pedagógusok által jelzett problémákat. Az előadások és az 
iskola rendőrének rendszeres látogatása hatására a helyzet konszolidálódott, azonban a 
lakosságtól és társzervektől összegyűjtött információk alapján megállapítható, hogy még 
mindig vannak kirívó esetek, melyek kezelése szükségessé vált. 
 
A fentiek alapján a Salgótarján Déli városrészében – különösen a SKÁID Arany János 
Tagiskola és a BLSZSZK környékén – elszaporodott és gyakran látenciában maradó jogsértő 
cselekmények visszaszorítása, valamint a korábban megkezdett térfigyelő kamera rendszer 
továbbfejlesztése érdekében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nógrád Megye 
Önkormányzata, a Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság, valamint a Salgótarján Nagyvárosi 
Polgárőr Egyesület együttműködési megállapodás megkötését tervezi. 
 
Az egyeztetések során kialakult, hogy a kiépítés és üzemeltetés költségeiből melyik 
önkormányzat mit vállal. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a 
BLSZSZK környékéhez kapcsolódóan saját költségvetése terhére a kamerák beszerzését, 
elhelyezését és a rendszer teljes kiépítését, valamint a SKÁID Arany János Tagiskola 
tekintetében vállalja az üzemeltetés költségeit, Nógrád Megye Önkormányzata pedig vállalja, 
hogy a BLSZSZK környéke védelméhez kapcsolódóan biztosítja a kamerarendszer 
működtetéséhez szükséges számítógépet, valamint az internethálózat használatának és a 
rendszer üzemeltetéséhez szükséges áramellátásnak az anyagi fedezetét. Az üzemeltetés 
költségei, melyek a BLSZSZK-nál jelentkeznek, jelenlegi árakon becslések szerint kb. 10 ezer 
forintot tehetnek ki éves szinten. 
 
Az előterjesztésben foglaltak alapján indítványozom a T. Közgyűlésnek a következő 
határozati javaslat elfogadását. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Déli városrésze 
közbiztonságának megszilárdítása érdekében 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja 

a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nógrád Megye Önkormányzata, a 
Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság, valamint a Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr 
Egyesület közötti együttműködési megállapodást. 
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2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a megállapodás aláírására. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

       dr. Barta László megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2011. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
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............../2011. (VI. 24.) Kgy. határozat melléklete 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
(tervezet) 

 
amely létrejött egyrészről  

1.) Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzata (Címe: 3100 Salgótarján, 
Múzeum tér 1. ) – a továbbiakban Önkormányzat, képviseletében: Székyné dr. 
Sztrémi Melinda polgármester, 

 
2.) Nógrád Megye Önkormányzata (Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) – a 

továbbiakban: Nógrád Megye Önkormányzata, képviseletében: Becsó Zsolt a 
közgyűlés elnöke, 

 
3.) Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság (Címe: 3100 Salgótarján, Kossuth út 5.) – a 

továbbiakban: Rendőrség, képviseletében: Ponyi Béla r.ezredes, rendőrkapitány, 
 

4.) Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület (Címe: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 
1.) – a továbbiakban: Polgárőrség, képviseletében: Serfőző Imre egyesületi elnök, 

 
továbbiakban együtt: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:  
 
A Felek a jelen együttműködési megállapodásban vállalt feladatokat a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglaltak alapján határozták meg. 
 

I. 
Az együttműködés célja 

 
1. Felek megállapodnak, hogy Salgótarján Déli Városrésze – különösen a Borbély Lajos 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a SKÁID Arany János Tagiskola 
környéke – rendjének javítása, a közbiztonság védelme, valamint az észlelt jogsértések 
visszaszorítása érdekében együttműködnek azt feltételezve, hogy az Önkormányzat a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben írt, helyi közbiztonságot 
érintő kötelezettségei teljesítésével hozzájárul a Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium és a SKÁID Arany János Tagiskola tanulói, dolgozói 
biztonságának, valamint a környéken élők nyugalmának védelméhez. 

 

II. 
Az együttműködés tárgya 

 
1. Az együttműködés kiterjed Salgótarján Déli Városrésze – különösen a Borbély Lajos 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a SKÁID Arany János Tagiskola 
környéke – biztonsági kamera rendszer kiépítésén és hatósági ellenőrzésein túl, a 
közterületi ellenőrzések megvalósításában való együttműködésre, a kölcsönös 
információ és adatszolgáltatásra. 

 

III. 
Az együttműködés tartalma 

 
1. Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa működtetett közterület-felügyelet 

(továbbiakban: Felügyelet) felügyelői révén a tanítási rendhez igazodva a frekventált 
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időszakokban, megjelenik az adott területen, és az ott közlekedő és relevanciával bíró 
36 és 63 jelzésű buszjáratokon, amennyiben jogsértő cselekményt észlel, köteles a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott intézkedéseket megtenni, különösen 
szankciót alkalmazni, valamint a rendőrség hatáskörébe utalt intézkedéseket a 
Rendőrség felé jelezni.  

 
2. Az Önkormányzat vállalja a fenntartása alatt álló SKÁID Arany János Tagiskola, 

valamint Nógrád Megye Önkormányzata fenntartása alatt álló Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium környékéhez kapcsolódóan saját 
költségvetése terhére a kamerák beszerzését, elhelyezését és a rendszer teljes 
kiépítését, valamint a SKÁID Arany János Tagiskola tekintetében vállalja az 
üzemeltetés költségeit, továbbá folyamatosan kapcsolatot tart a résztvevőkkel és segíti 
a felmerülő cselekmények elkövetőinek felderítését.  

 
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a médiát és a közvéleményt az 

intézkedések szükségességéről. Felek kijelentik, hogy az együttműködéssel 
kapcsolatban a sajtó felé nyilatkozatot csak az Önkormányzattal történt előzetes 
egyeztetést követően tesznek. 

 
4. Nógrád Megye Önkormányzata vállalja, hogy a Borbély Lajos Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium környéke védelméhez kapcsolódóan biztosítja a 
kamerarendszer működtetéséhez szükséges számítógépet, valamint az internethálózat 
használatának és a rendszer üzemeltetéséhez szükséges áramellátásnak az anyagi 
fedezetét, továbbá folyamatosan kapcsolatot tart a résztvevőkkel és segíti a felmerülő 
cselekmények elkövetőinek felderítését.  

 
5. A Rendőrség vállalja, hogy a terület körzeti megbízottai és a járőrszolgálat az iskolák 

rendőre segítségével az adott területeken, a III/1. pontban részletezettek alapján 
nagyobb, koncentrált jelenlétet biztosít és a jogsértő cselekmények elkövetőit a 
rendőrségről szóló törvényben, valamint más jogszabályokban megfogalmazottak 
szerint intézkedés alá vonja. 

 
6. A Rendőrség a szakmai segítségével létesített biztonsági kamerák által rögzített 

felvételekhez hozzáférési jogosultságot kap, mely alapján folyamatosan értékeli, 
elemzi a meglévő információkat és eseményeket és ennek megfelelően változtatja, 
koordinálja a rendőrségi feladatok végrehajtását. 

 
7. A Polgárőrség vállalja, hogy a felmerült fertőzött területeken intenzívebb jelenlétet 

biztosít és információkkal, jelzéssel látja el a Rendőrséget. 
 

8. A Felek kötelesek az együttműködéshez szükséges valamennyi információt 
haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátani, az adott területről a látenciában lévő 
és újonnan felmerülő jogsértő és az állampolgárokat irritáló cselekményekről érkező 
információkat a Rendőrségnek továbbítani, aki azt értékeli-elemzi és a szükséges 
feladatokat kiosztja a résztvevők felé vagy saját hatáskörbe vonja az intézkedést. 

 
9. A Rendőrség az együttműködés keretében javaslatot tesz a Felügyelet és a 

Polgárőrség részére az ellenőrzések ütemezésére, valamint a kiemelt feladatok 
meghatározására. 

 
10. A Felügyelet és a Polgárőrség feladatait a Rendőrséggel egyeztetve, a Rendőrség 

javaslatai és a hatályos jogszabályi lehetőségek figyelembevételével látja el. A 
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Rendőrség tudomásul veszi, hogy a közterület-felügyelők, valamint a polgárőrök 
részére közvetlenül, közigazgatási jogkörben feladatot és utasítást nem adhat. A 
Felügyelet a szakmai kérdésekben és a konkrét hatósági (közigazgatási, 
szabálysértési, panasz) ügyekben önállóan dönt. 

 
11. A Felek egybehangzóan kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés során 

tapasztalt problémákat haladéktalanul megoldják, ennek érdekében szükség szerint a 
jelen Megállapodást is módosítják. 

 
12. Felek jelen Megállapodásban rögzítettek alapján havonta értékelik az elvégzett 

tevékenység hatékonyságát, megbeszélik a feladatokat és azok végrehajtási idejét, 
valamint összegző jelentést készítenek az Önkormányzat és a Nógrád Megye 
Önkormányzata részére, hogy azok döntést hozhassanak Salgótarján 
közbiztonságának további javításáról. 

 

IV. 
Kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések 

 
a) Kapcsolattartók: 

 
- Önkormányzat részéről: 

dr. Fodor Enikő Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda vezetője 
Elérhetőség: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 013. iroda. 
Telefonszám: 06-32/422-387 

 
- Nógrád Megye Önkormányzata részéről: 

Zsolnai Béla 
Elérhetőség: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
Telefonszám: 32/620-100 

 
- Rendőrség részéről: 

Bakos Norbert r.alezredes 
Elérhetőség: 3100 Salgótarján, Kossuth út 5. 
Telefonszám: 06/32/411-255 

 
- Polgárőrség részéről: 

Serfőző Imre egyesületi elnök 
Elérhetőség: 3102 Salgótarján, Erkel út 42. 
Telefonszám: 06/70/382-5962 

 
b) A Felek együttműködési kötelezettségük körében vállalják, hogy a IV/1. pontban 

megadott kapcsolattartóik személyének vagy elérhetőségének bármilyen 
megváltozását a másik Féllel haladéktalanul közölni fogják. A változás bejelentési 
kötelezettséget elmulasztó Felet terheli mindazon következmény, amely a változás 
bejelentésének elmulasztása miatt következik be. 

 

V. 
Záró rendelkezések 

 
1. A Felek jelen Megállapodást határozatlan időtartamra kötik. 
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2. A Megállapodás módosítását bármelyik Fél, bármikor kezdeményezheti. A többi Fél a 
kezdeményezést követően köteles a módosítási javaslatokra vonatkozó érdemi 
nyilatkozatát a kezdeményezőnek a javaslat benyújtásától számított 15 napon belül 
megküldeni. A Felek – egyeztetést követően – a módosítási javaslatról legkésőbb az 
érdemi nyilatkozat megérkezésétől számított 15 napon belül döntenek. 

 
3. A jelen Megállapodás módosítása kizárólag írásban, kölcsönös megegyezés alapján 

tekinthető érvényesnek. 
 

4. Bármelyik szerződő fél a jelen Megállapodást írásban, 15 napos felmondási idővel 
jogosult felmondani. 

 
5. A Felek a Megállapodás teljesítése során kötelesek együttműködni és a lehető 

leghamarabb a vitás kérdéseket kompromisszummal rendezni.  
 

6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók. 
 

7. Jelen megállapodás Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének és Nógrád Megye 
Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyásával lép hatályba. 

 
A Felek e megállapodást kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Kelt: Salgótarján, 2011. ….....……...........                     Salgótarján, 2011. ….....……........... 
 
 
      ......………………………………..                     …..….………………………….. 
        Salgótarján Megyei Jogú Város                             Nógrád Megye Önkormányzata 
         Önkormányzata                                                              Becsó Zsolt 
          Székyné dr. Sztrémi Melinda                                            közgyűlés elnöke                          
 polgármester 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
    ......………………………………..                      …..….………………………….. 
        Salgótarján Megyei Jogú Város                             Nógrád Megye Önkormányzata 
         Önkormányzata                                            dr. Barta László főjegyző     
            dr. Gaál Zoltán jegyző  
 
 
..............………………………………......        ……..….………………………….................. 
Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság       Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület  
 Ponyi Béla r. ezredes                                     Serfőző Imre egyesületi elnök 
 
 
ZÁRADÉK: 
Jelen megállapodást Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2011.(...........) Öh.sz. 
határozatával, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2011.(..........) Kgy. 
határozatával hagyta jóvá. 


