PÁRTOLÓ TAGSÁGI MEGÁLLAPODÁS

egyrészről:
másrészről:

…………………………………………………………………………………...
…. (irsz) ……….. (település), ……….……………….. (cím) képviseletében:
……………………………………………...…., (a továbbiakban: Pártoló tag),
Gombai Polgárőr Egyesület (2217. Gomba, Bajcsy Zs. u. 2., képviseletében:
Mátyás Ferenc elnök, a továbbiakban: Polgárőrség)

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

A megállapodás céljai:
·
·
·

A Polgárőrség fokozottabb erkölcsi és anyagi támogatása Gomba község közterületi rendjének és közbiztonságának fenntartására irányuló munkájában.
Polgárőrség - a Pártoló tag támogatását is felhasználva - végzi a bűnmegelőzési, balesetmegelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokat.
A település közbiztonságának, közrendjének és közlekedésbiztonságának emelése, a lakosság biztonságérzetének növelése.

Pártoló tagsági megállapodás megkötésének fő célja:
·
·

a Pártoló tag és a Polgárőrség tevékenységének összehangolása,
a Polgárőrség munkájának megismerése és tevékeny támogatása.

Az együttműködés alapelvei:
·

·
·
·
·
·

A pártoló tagsági megállapodás „A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól” szóló 2011. évi CLXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel, valamint a Gombai Polgárőr Egyesület „Alapszabályában” megfogalmazottakkal összhangban kerül
megkötésre.
Pártoló tag kijelenti, hogy egyetért a Polgárőrség tevékenyégével és munkájával, továbbá azt lehetőségeihez mérten támogatja; ezért kész a megállapodás céljaiban megfogalmazottak érdekében tevékenykedni és anyagilag is támogatni a Polgárőrséget.
Jelen pártoló tagsági megállapodás létrejöttének oka a Pártoló tag és a Polgárőrség tevékenységének összehangolása a fenti célokban megfogalmazott területeken.
A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és
tiszteletben tartásával működnek együtt.
A Pártoló tag tudomásul veszi, hogy a polgárőr mozgalmat a politikamentesség, az
önkéntesség, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, a közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.
A Felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család, a
gyermek- és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a vagyonvédelem terén, valamint a kábítószer fogyasztása elleni küzdelemben közös érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak.
"Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!"
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A Polgárőrség vállalja, hogy:
1. az Alapszabályában, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célok érdekében, az érintettekkel együttműködve, a polgárőr eszközrendszer igénybevételével, a polgárőr szolgálat szabályai szerint polgárőr tevékenységet végez,
2. az 1. pontban meghatározott feladatok ellátását más szervek (rendőrség, környezet- és
természetvédelmi szervek, tűzoltóság, katasztrófavédelem) tevékenységéhez igazodva valósítja meg.
3. A Polgárőrség vállalja, hogy az 1-2. pontban meghatározottak szerint:
a) közreműködik a közrend, a 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 a rendőrséggel együttműködve,
b) az önállóan végzett tevékenysége során a Polgárőrség az alábbi területekre fordít kiemelt figyelmet:
- a rendőri tevékenység segítésére a közterületi járőrszolgálat folyamán,
- a lakókörnyezetekben, a közterületen és a közterületről elkövetett bűncselekmények megelőzésére, járőr-, figyelő- és jelzőszolgálat ellátására,
- a gyermekintézmények (óvoda, iskola), játszótér körzetében a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére,
- a gépjárművekkel, valamint a betöréses lopások, a színesfémlopások és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, emellett hangsúlyozottan a gyermek- és
fiatalkorúak közbiztonságot és közrendet esetlegesen veszélyeztető csoportosulásaira,
- különösen hétvégén és éjszaka - meghatározott járőrözési tevékenységgel - a közintézmények, az üzletek zártságának ellenőrzésére, valamint az esetlegesen szolgálatban lévő éjjeliőrökkel, portásokkal való folyamatos kapcsolattartásra,
c) közreműködik az Önkormányzat és a lakosság közötti bizalom erősítésében, a helyi
közbiztonság közösségi védelmének megteremtésében,
d) katasztrófa helyzet esetén közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában, a káros
következmények enyhítésében, felszámolásában, továbbá a kárt szenvedettek segítésében,
e) 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 érintettet, az Önkormányzatot és minden illetékest,
f) a Pártoló tag által részére biztosított információkat - amennyiben annak tartalma, illetve forrása azt megköveteli, bizalmasan kezeli - az együttműködés elősegítése és a
feladatok végrehajtása érdekében hasznosítja,
g) gondoskodik arról, hogy a Polgárőrség tagjaitól illetéktelen személyek információkat, adatokat a polgárőrség „operatív” működéséről, valamint az együttműködéssel
kapcsolatos konkrét kérdésekről ne szerezhessenek,
h) tevékenységéről igény szerint tájékoztatja a Pártoló tagot és kérésre a Pártoló tagtól
kapott támogatás felhasználásáról beszámol.

"Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!"
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A Pártoló tag a fenti feladatok, célkitűzések megvalósításában - lehetőségéhez mérten - aktívan együttműködik a Polgárőrséggel és ennek érdekében konkrétan vállalja, hogy:
·

2013-ban anyagi támogatást nyújt a Polgárőrségnek - a Gombai Polgárőr Egyesület „Alapszabályában” megfogalmazottakkal összhangban -, melynek legkisebb öszszege 12.000 forint - azaz tizenkettőezer forint -, és amit egy összegben a Polgárőrség rendelkezésére bocsát.

·

haladéktalanul értesíti a Polgárőrséget is, amint környezetében az állampolgárok,
vagy anyagi javak sérelmére irányuló, illetve állampolgárok által elkövetett bármilyen
törvénysértésről, bűncselekményről, vagy annak gyanújáról tudomást szerez, különös
tekintettel a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a gyermek- és fiatalkorúak - közrendet és közbiztonságot veszélyeztető - csoportosulásaira, (Felek kölcsönösen vállalják, hogy az ilyen tartalmú információkat bizalmasan kezelik.)

·

tájékoztatja a Polgárőrséget - lehetőleg legalább 72 órával korábban -, hogy mely
események, rendezvények biztosításában számít esetleg a segítségére,

A Felek szükség szerint közösen értékelik a Pártoló tagsági megállapodásban foglaltak teljesítését és annak tapasztalatait. Ennek megfelelően döntenek jelen megállapodás szükség szerinti módosításáról.
Felek jelen megállapodást 2013 évre kötik, amely megállapodást a következő években (évente) közös megegyezéssel meghosszabbíthatnak.
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásban részletezett feladatok végrehajtásában tevékenységüket összehangolják, egymást kölcsönösen támogatják és segítik egymás munkáját a
közbiztonságot érintő területeken.
Pártoló tag kijelenti, hogy a pártoló tagságának ténye (és ezen megállapodás is):

bizalmasan kezelendő / nem bizalmasan kezelendő.
Pártoló tag kijelenti, hogy amennyiben pártolótagsága nem bizalmasan kezelendő, úgy a pártoló tagságával kapcsolatos információt a Polgárőrség honlapján és egyéb polgárőrségi fórumokon:

nyilvánosságra hozhatja / nem hozhatja nyilvánosságra.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Gomba, 2013. év ……….….. hó …. nap

Gomba, 2013. év ……………… hó …. nap

………………………………..

Mátyás Ferenc
elnök
Gombai Polgárőr Egyesület
részéről

Pártoló tag
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