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Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. március 30-i ülésére 
 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

A felcsúti körzeti megbízott irodája jogi helyzetének rendezése 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- 26/2010 (XII.29.) BM utasítás 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Mészáros Lőrinc polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy dr. Balázs Sándor, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetője 

megkeresett, és arról tájékoztatott, hogy a 26/2010 (XII.29.) BM utasítás alapján a rendvédelmi 

szervek alapítványok által felajánlott támogatást nem vehetnek igénybe.  
 

A felcsúti körzeti megbízott jelenleg az alapítványi fenntartású Letenyey Lajos Szakközépiskola és 

Szakiskola által biztosított helyiséget használja, mely használati mód ellentétes a fent hivatkozott BM 

utasítással. Kapitány úr által javasoltak szerint helyiség ingyenes átadását az Önkormányzat részére, 

majd a használati jog továbbadását a BM-utasítás nem zárja ki, így megoldást jelenthet a helyzetre 

az, hogy az alapítvány a támogatás tárgyát képező helyiséget az önkormányzatnak adja át, amely ezt 

követően rendelkezik a rendőrség részére történő– ugyancsak ingyenes – használatba adásról.  
 

Fentiekre tekintettel célszerűnek mutatkozik az, hogy a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány 

kuratóriuma a körzeti megbízott által használt irodahelyiséget ingyenesen az önkormányzatnak adja 

át, az önkormányzat pedig a helyiséget átvegye, és vállalja a rendőrség részére történő használatba 

adását. Ezzel a helyiség használatának módja és lehetősége a továbbiakban is – gyakorlatilag 

változatlan módon – fennmaradhat. 

 

Kérem előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslat jóváhagyását. 

 

Felcsút, 2015. március 25.  

Mészáros Lőrinc 

  polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2015 (III.30.) számú határozata 

a felcsúti körzeti megbízott által használt irodahelyiségről 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány által 

a Bicskei Rendőrkapitányság részére használatba adott körzeti megbízotti irodahelyiségről az alábbi 

döntést hozza. 

1., A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, amennyiben Felcsúti Utánpótlás Neveléséért 

Alapítvány a Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskolában található irodahelyiséget az 

Önkormányzat ingyenes használatába adja, úgy az Önkormányzat a felajánlást elfogadja. 

2., Az Önkormányzat már most kötelezi magát arra, hogy az 1., pont szerinti állapot bekövetkezése 

esetén az ingyenes használatba vett helyiségen használati jogot alapít a Bicskei Rendőrkapitányság 

Felcsút községben szolgálatot teljesítő mindenkori körzeti megbízottja részére. 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1-2. pontokban meghatározottak 

bekövetkezése esetén a használatba adással és a használatba vétellel kapcsolatos jognyilatkozatokat 

megtegye, valamint a szükséges megállapodásokat a Képviselő-testület tájékoztatásával megkösse. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:  Polgármester 


