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Tisztelt Képviselő-testület! 

A járási rendszer kialakítását követően megkezdték az integrált kormányzati ügyfélszolgálat 

(kormányablak) kiépítését. Országosan több mint 300 helyszínen működik majd 

kormányablak, így a főváros kerületeiben, valamennyi járásszékhely településen és minden 

olyan helyszínen, ahol jelenleg is van okmányiroda.  

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal – mint a projekt szakmai irányítója – kérelemmel 

fordult Békés Város Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat), melyben 

tulajdonosi hozzájárulást kérnek a Gyulai Járási Hivatal Járási Földhivatala Békési 

Kirendeltsége összes helyiségében működtetni kívánt integrált kormányzati ügyfélszolgálat 

(kormányablak) kialakításához. 

A Békés, Széchenyi tér 15. sz. (hrsz.: 12) alatti ingatlanból az Önkormányzatot megillető 

531/1657 tulajdoni hányadú 387 m
2
 alapterületű ingatlanrészen – a Békés Megyei 

Vagyonátadó Bizottság IV/2142-3/1992. ikt. számú határozata alapján – a Békés Megyei 

Földhivatalnak, jogutódjaként a Békés Megyei Kormányhivatalnak van használati jog 

bejegyezve. 

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29.) 

önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján „A tulajdonosi jogokat az Önkormányzat 

Képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.”. 

Tekintettel arra, hogy a fenti munkálatok építési hatósági engedélykötelesek, így a Képviselő-

testület –mint a tulajdonosi jogok gyakorlója – hozzájárulása szükséges. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok 

elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

a) a Békés, Széchenyi tér 15. szám (hrsz.: 12) alatti ingatlanban lévő, az 

Önkormányzatot megillető 531/1657 tulajdoni hányadú - a Békés Megyei 

Kormányhivatal használatában álló - 387 m2 alapterületű ingatlanrész 

(Gyulai Járási Hivatal Járási Földhivatala Békési Kirendeltsége) összes 

helyiségében integrált kormányzati ügyfélszolgálat (kormányablak) kerüljön 

kialakításra; 
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b) a Békés Megyei Kormányhivatal jelen határozat 1. a) pontjában 

meghatározott helyiségekben a TIOP 3.3.1/A-12/2 kódszámú „A 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: 

akadálymentesítés” című pályázat keretében kormányablak megvalósításához 

szükséges építési hatósági engedélyezési eljáráshoz a kérelmet az illetékes 

építési hatósághoz benyújtsa, az ahhoz kapcsolódó valamennyi szakhatósági 

megkeresést megtegye, egyéb nyilatkozatokat, kérelmeket az illetékes 

szervekhez, közműszolgáltatókhoz benyújtsa. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozat megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

 

Békés, 2013. március 20. 

      Izsó Gábor 

              polgármester 

 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

  

 


