
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

         szám: …./2020. 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2020. október 14–ei ülésére 
 
 
Tárgy: Javaslat a körzeti megbízotti iroda használatára vonatkozó döntés testületi 

megerősítésére, határozat szintű kimondására. 

 

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester 
 

Készítette: Oláh Tibor jegyzői referens 

 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Megfelelő rész X-szel kitöltendő.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 17) pontja szerit: A helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen: 

közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a körzeti 

megbízott számára ingyenesen biztosít községünkben egy irodát.  

 

Az iroda szeptember elejére elkészült, a kijelölt körzeti megbízott főtörzsőrmester 2020. 

szeptember 07-én beköltözött a számára biztosított – 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16. szám 

alatt található – 10 nm-es irodába, ahol lehetősége volt ügyfelek fogadására is. 

 

Amennyiben a körzeti megbízott felajánlott irodát használ, úgy a Pest Megyei Rendőr- 

főkapitányság és Pilisborosjenő Község Önkormányzata között haszonkölcsön szerződés 

megkötésére van szükség. 

 

A haszonkölcsön szerződés elkészítéséhez szükséges, hogy a testület határozatban kimondja a 

körzeti iroda biztosításául szolgáló ingatlan felajánlását, jelen esetben megerősítse azt, valamint 

nyilatkozzon a bérleti díj és közüzemi költségekről az iroda használatát illetően. 

 

Kérjük, a Tisztelt Képviselő-testülettől a körzeti megbízotti iroda felajánlásának határozat 

szintű kimondását! 

 

Pilisborosjenő, 2020. október 05. 

 

 

 

Tömöri Balázs 

polgármester 

 

 

  



 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T   

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2097 

Pilisborosjenő, Fő utca 16. szám alatti ingatlan – alaprajz szerinti – megközelítőleg 10 nm-es 

különálló irodáját a körzeti megbízott számára, körzeti megbízotti iroda céljából ingyenesen 

felajánlja. Nyilatkozik továbbá az irodát érintő közüzemi díjak átvállalásáról is. 

 

 

Felelős: Tömöri Balázs 

Határidő: 2020. október 30. 

 

 


