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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) 2. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok működésének 
általános támogatásait, így többek között az I.3. jogcím szerinti határátkelőhelyek 
fenntartásának támogatását is.  
 
A Kvtv. 2. számú melléklet I.3. jogcím alapján „az előirányzat a 2015. december 31-ei 
schengeni külső (a magyar-ukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát) 
határszakaszokon közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzatok támogatását 
szolgálja. A támogatás a 2018. évi közúti ki- és belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok 
alapján kerül megállapításra, folyósítására egy alkalommal, január hónapban kerül sor.” 
 
A Kvtv. Kiegészítő szabályok 3. fc) pontja alapján „az I.3. pont szerinti támogatás a 
határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő működési célú 
kiadásokra használható fel, a személyi jellegű kiadások kivételével. A támogatás 
szempontjából kizárólag a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása”, valamint a 
„Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” kormányzati funkciókon elszámolt 
kiadások vehetők figyelembe.” 
 
A Kvtv. a támogatás felhasználását - a tavalyi évhez hasonlóan - feltételhez is köti:  
„A támogatás felhasználása érdekében a települési önkormányzat és az illetékes 
határrendészeti kirendeltség vezetője együttműködési megállapodást köt.” 
 
Kiszombor határközség, közigazgatási területén működik a kiszombori közúti 
határátkelőhely, illetve a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség. Így önkormányzatunknak 
együttműködési kötelezettsége áll fenn 2020. január 1-i hatállyal. 
 
A Megállapodás-tervezet a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek, személyi állomány, tárgyi 
feltételek alapján készült el, egyeztetve a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltséggel.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését. 
 
Kiszombor, 2020. március 26. 

 
Tisztelettel: 

        Szirbik Imre  
        alpolgármester



Tárgy: Együttműködési megállapodás a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltséggel 
 
_____/2020.(_______) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az együttműködési 
megállapodás a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltséggel tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - Magyarország központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény I.3. pontja alapján - a kiszombori közúti 
határátkelőhely fenntartása érdekében a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltséggel megkötendő 
Együttműködési megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és 
felhatalmazza Szirbik Imre alpolgármestert annak aláírására. 
 
 
 
A határozatról értesül: 
- Éberhardt Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, határrendészeti kirendeltségvezető -  
Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség (6775 Kiszombor, Régi Makói út 2.) 
- Szirbik Imre polgármester 
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró csoportvezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 



 
 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata [székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8., 
adószám: 15726889-2-06 (a továbbiakban: Önkormányzat)] képviseletében eljáró Szirbik Imre 
alpolgármester, 
 
másrészről 
 
Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor [székhelye: 6775 Kiszombor, Régi Makói út 2. 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság adószám: 15720742-2-51 (a továbbiakban: 
Kirendeltség)] képviseletében eljáró Éberhardt Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, 
határrendészeti kirendeltségvezető 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) 
között az alábbiak szerint részletezett tartalommal. 
 

Preambulum 
 

Kiszombor nagyközség határközség, amely település közigazgatási területén helyezkedik el a 
Kiszombori határátkelőhely. A településen határrendészeti kirendeltség működik állandó 
jelleggel, határrendészeti feladatok ellátása céljából. A Magyarország központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet I.3. jogcímben foglaltak alapján az állami 
támogatások felhasználása érdekében a települési önkormányzat és az illetékes határrendészeti 
kirendeltség vezetője együttműködési megállapodást köt.  
 

I. fejezet 
 

Az együttműködési megállapodás célja 
 

1. Az együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapvető célja a Felek 
között a kiszombori közúti határátkelőhely fenntartása, üzemeltetése, biztonságos vitele céljából 
a kölcsönös együttműködés, a meglévő közös feladatellátás további erősítése, az együttműködés 
új területeinek kialakítása.  

 

2. A Megállapodás célja a törvényesség, az önállóság, valamint egymás kölcsönös elismerése és 
tiszteletben tartása alapelvének figyelembevételével a határátkelőhely vonatkozásában a 
közbiztonság, köztisztaság, a közrend fenntartása és megszilárdítása – így különösen az 
állampolgárok biztonságérzetének javítása, a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a család-, 
gyermek- és ifjúságvédelem, a baleset-megelőzés, az illegális migrációhoz kapcsolódó 
cselekmények felismerése és jelzése, illetve a vagyonvédelem hatékonyságának javítása – 
érdekében  



a) az együttműködés részletszabályait meghatározó; 

b) egymás tevékenységének kölcsönös támogatását biztosító; 

c) a kapcsolattartás és a tájékoztatás rendjét meghatározó 

előírások rögzítése. 
 

 
 

II. fejezet 
 

A szakmai feladatok ellátásának támogatása érdekében megvalósuló együttműködés 
 
3. A Kirendeltség vállalja: 

a) működésével, munkájával a bűnügyi, közbiztonsági, közlekedési, határrendészeti és 
idegenrendészeti akciók, illetve fokozott ellenőrzések útján a határátkelőhely működését,  

b) évente az önkormányzati tájékoztatókon, egyéb fórumokon keresztül a lakosság 
tájékoztatását a határrendészeti feladatokról, 

c) hatékonyan részt vesz a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok 
megvalósításában,  

d) erre irányuló megkeresés esetén, illetve szükség szerint, szóban vagy írásban tájékoztatást 
ad az Önkormányzat részére azokról a minősített adatnak nem minősülő adatokról, 
amelyek az együttműködéssel összefüggő feladatok ellátásához szükségesek, így 
különösen a határellenőrzés és az államhatár rendjének általános helyzetéről, az 
idegenrendészeti tapasztalatokról, feladatokról, 

e) gondoskodik az Önkormányzattal közösen a határátkelőhely tisztántartásáról, 
környezetvédelem biztosításáról, 

f) biztosítja a társhatóságokkal, hulladékkezelő szervezetekkel, közútfenntartóval történő 
kapcsolattartást. 

 
4. Az Önkormányzat vállalja: 

a) a Kirendeltség irodáinak, közös helyiségeinek szükség szerinti falfestését személyi és 
tárgyi feltételek biztosításával; 

b) a Kirendeltség kerítésének karbantartási munkálataihoz szükséges anyagok biztosítását; 

c) a kiszombori határátkelőhelyre vezető úton az illegális hulladék elszállíttatását – különös 
tekintettel 431-es főút mellett elhelyezett illegális állati hulladékra;  

d) a kiépített önkormányzati térfigyelő kamerarendszer működtetését, ezáltal biztosítja az 
általános vagyonvédelem közterületi érvényesülését;  

 



III. fejezet 
 

Adatvédelem 
 
5. A Felek vállalják, hogy 
a) az egymásnak átadott információkat a vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési 
előírásoknak megfelelően kezelik; 
b) egyidejűleg biztosítják azt, hogy a Megállapodás tartalma, lényegi elemei a saját szerveik, 
szervezeti egységeik előtt ismertek legyenek; 
c) a Megállapodásban foglaltak végrehajtására intézkednek azzal, hogy az együttműködés 
további konkrét elemeit meghatározzák és rögzítsék a helyi sajátosságokra figyelemmel. 

 
IV.  

Kapcsolattartás rendje 
 

6. A Megállapodásban foglaltak eredményes végrehajtása érdekében a Felek kijelölt 
kapcsolattartóik útján az alábbiak szerint folyamatos kapcsolatot tartanak: 

- Önkormányzat részéről: Szirbik Imre alpolgármester (tel.: 06-30/938-0031): 

- Kirendeltség részéről: Éberhardt Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, határrendészeti 
kirendeltségvezető (tel.: +3630/203-8166) 

 
7. A Felek vállalják, hogy a kijelölt kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról 
egymást kölcsönösen, haladéktalanul és írásban tájékoztatják. 
 

V. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

8. A Felek a Megállapodást határozott időre – a 2020. év tartamára, a tárgyévi együttműködéssel 
kapcsolatban, 2020. december 31. napjáig – kötik azzal, hogy azt bármelyik Fél jogosult a másik 
Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – annak kézhezvételétől számított 30 napos határidővel – 
felmondani. 
 
9. A Megállapodás indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondható, amennyiben a másik Fél a 
vonatkozó törvényben előírt követelményeket jelentős mértékben megsérti. 
 
10. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy az együttműködés kapcsán felmerült vitás kérdésekről 
közvetlenül egyeztetnek, annak hatékonyságát folyamatosan értékelik. 
 
11. A Felek képviselői a koncepcionális kérdések rendezése, illetve az aktuális feladatok 
meghatározása céljából szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal elsősorban a 
kirendeltségi tájékoztató alkalmával áttekintik az együttműködés tapasztalatait, értékelik annak 
eredményességét, egyeztetnek a következő időszak közös tevékenységeiről.  
 



12. A Megállapodásban nem érintett kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. 
 
13. A Felek a Megállapodást közös megegyezésükkel bármikor módosíthatják, illetve a másik Fél 
részére megküldött egyoldalú nyilatkozatával bármelyik Fél jogosult a Megállapodás módosítását 
írásban kezdeményezni. 
 
Felek a jelen Megállapodást – amely négy egymással mindenben egyező eredeti példányban 
készült – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Kiszombor, 2020. ………………….    Kiszombor, 2020. ……………….. 
 
 
 

Szirbik Imre 
alpolgármester 

Éberhardt Gábor r. ezredes 
határrendészeti kirendeltségvezető 

 
Záradék: 
E Megállapodást Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
____/2020.(____) KNÖT határozatával hagyta jóvá. 
 


