
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. április 29-i ülésére 

 
 
 
 
 
 
Előterjesztés címe és tárgya:  
A felcsúti körzeti megbízottnak adományozott szolgálati gépkocsi használatának rendezése  

 
 
 

A tárgykört rendező jogszabály: 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 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 levélben 
keresett meg, melyben arról tájékoztatott, hogy a 26/2010 (XII.29.) BM utasítás alapján a rendvédelmi 
szervek a jövőben alapítványok által támogatásként felajánlott gépkocsikat nem használhatnak.  
 
A felcsúti körzeti megbízott által használt Suzuki Ignis típusú gépkocsit a Kulturált Egészséges Felcsútért 
Közalapítvány adományozta a rendőrségnek, így ennek a helyzetét is rendezni kell. A kapitány úr által 
javasoltak szerint a gépkocsi önkormányzati adományozását a fent hivatkozott utasítás nem zárja ki, így 
megoldást jelenthet a helyzetre az, hogy az alapítvány az adományozás tárgyát képező gépkocsit az 
önkormányzatnak adja át, aki ezt követően rendelkezik a rendőrség részére történő használatba adásról.  
 
A fennálló helyzetben a rendőrség lehetősége az adomány visszajuttatása az adományozó alapítványnak, 
illetőleg ezt követően a Kulturált Egészséges Felcsútért Közalapítvány kuratóriuma dönthet arról, hogy a 
visszajuttatott gépkocsit az önkormányzatnak adja át. Ugyan az alapítványt Felcsút Község Önkormányzata 
alapította, azonban ezt követően megszűnt annak a lehetősége, hogy annak működését és különösen a 
vagyonával való rendelkezést befolyásolja. Ennek megfelelően ebben az esetben csupán arról dönthetünk, 
hogy az alapítvány megfelelő döntése esetén a gépkocsit az önkormányzat átveszi, és vállalja a rendőrség 
részére történő használatba adását. 
 
Kérem előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslat jóváhagyását. 
 
Felcsút, 2013. április ... 

Mészáros Lőrinc 
  polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2013 (IV.29.) számú határozata 
a Kulturált Egészséges Felcsútért Közalapítvány által adományozott gépkocsiról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturált Egészséges Felcsútért Közalapítvány által a 
Bicskei Rendőrkapitányság részére adományozott Suzuki Ignis típusú, KZS-472 forgalmi rendszámú 
gépkocsiról az alábbi elvi döntést hozza. 

1., Amennyiben a Kulturált Egészséges Felcsútért Közalapítvány a gépkocsit, mint az adományozás tárgyát a 
Bicskei Rendőrkapitányságtól visszaveszi és azt az Önkormányzatnak adományozza, úgy az Önkormányzat 
az adományt elfogadja. 

2., Az Önkormányzat már most kötelezi magát arra, hogy az 1., pont szerinti állapot bekövetkezése esetén az 
adományon használati jogot biztosít a Bicskei Rendőrkapitányság Felcsút községben szolgálatot teljesítő 
mindenkori körzeti megbízottja részére. 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester arra, hogy az 1-2. pontokban meghatározottak 
bekövetkezése esetén a fenti gépkocsi tulajdonjogában és használatában bekövetkező változással kapcsolatos 
jognyilatkozatokat megtegye, valamint a szükséges megállapodásokat a Képviselő-testület utólagos 
tájékoztatásával megkösse. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Polgármester 


