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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)  
Ülés ideje: 2014. március 26.  
 
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 
Dezső alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. 
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László 
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, 
Szabó Andrea képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző. 
 
Bencze István polgármester tájékoztatta a képviselőket a rendkívüli ülés összehívásának 
okáról, majd javaslatot tett az ülés napirendjére és szavazásra bocsátotta az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

.../2014. (III.26.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Rendőrségi gépjármű üzembentartói jogával kapcsolatos  megkeresés 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

36/2014. (III.26.) Kt. számú 
Határozat 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1./ Rendőrségi gépjármű üzembentartói jogával kapcsolatos  megkeresés 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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1./ Rendőrségi gépjármű üzembentartói jogával kapcsolatos megkeresés 
Előadó: Bencze István polgármester 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző: Előterjesztésében elmondja, hogy 2014. március 14-én írták alá a 
Pest megyei Rendőr-főkapitányságon a körzeti megbízottak részére beszerzett gépjármű 
haszonkölcsön szerződést, azzal, hogy a kötelező szolgálati jelleggel – mint fényhíd, 
matricázás, rádiós stb. – a rendőrség látja el. Az figyelmen kívül maradt, hogy amennyiben az 
üzembentartói jog nincs a rendőrség javára bejegyezve, fény híddal  nem lehet levizsgáztatni, 
sem rendőri jelleggel ellátni. A Pest megyei Rendőr-főkapitányság az üzembentartói jogot – a 
tulajdonjog megtartása mellett – átvenné, az önkormányzat korlátozásai a használatra 
ugyanúgy érvényben maradnának, a rendőrség átvenné a kötelező gépjármű 
felelősségbiztosítás fizetését. Ennek elkészítették a módosítását, az üzembentartói nyilatkozat 
a Pest megyei Rendőr-főkapitányság előtt van, a szerződés módosítást a képviselő-testületnek 
jóvá kell hagynia.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……./2014. (III.26.) Kt. számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal az MNN970 frsz-ú gépjárműről kötött haszonkölcsön 
szerződést, annak módosításával jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület egyebekben hozzájárul, hogy a gépjármú üzembentartói joga 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére kerüljön átadásra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a vonatkozó 
megállapodások aláírására, valamint az üzembentartói jog bejegyzésével 
kapcsolatos eljárásra. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A képviselő-testület egyhangú – 9 igen szavazattal – meghozta a következő határozatot: 
 

37/2014. (III.26.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal az MNN970 frsz-ú gépjárműről kötött haszonkölcsön 
szerződést, annak módosításával jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület egyebekben hozzájárul, hogy a gépjármú üzembentartói joga 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére kerüljön átadásra. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a vonatkozó 
megállapodások aláírására, valamint az üzembentartói jog bejegyzésével 
kapcsolatos eljárásra. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. (külön jegyzőkönyvben 
rögzítve.) 
 
Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István      dr. Bencze Zoltán 
                     polgármester                                 jegyző 
 
 


