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Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges 

megállapodás jóváhagyása 

 

Sorszám: IV/5. 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 

dr. Farkas László aljegyző 
Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az Ötv. 15. § 

(1) bekezdése és az SZMSZ 18. 

§ (3) bekezdés e) pontja alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság, 

Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. október 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 

szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint a település mindazon vagyona, 

amelyek azon államigazgatási feladatok ellátását szolgálják, melyek intézése 2013. január 1-

től a járási hivatalokban történik, ingyenesen a Magyar Állam használatába kerül. A feladat 

ellátását szolgáló vagyon alatt ingó és ingatlan vagyon, valamint a hozzá kapcsolódó 

valamennyi jogot és kötelezettséget kell érteni. Az ingyenes használati jog alapítás 

végrehajtásával kapcsolatos részletkérdéseket az önkormányzat polgármestere és a 

kormánymegbízott által megkötött szerződés rendezi. A Magyar Állam használatába kerülő 

vagyon kezelője a kormányhivatal lesz. A jog az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerül. A 

megállapodást a feleknek a törvény értelmében 2012. október 31-ig kell megkötniük, a 

határidő elmulasztása a vagyon ingyenes használatba vételét nem befolyásolja. A tv. 5. § 

(5) bekezdése alapján, ha a felek között a fenti határidőig nem jön létre, vagy nem teljes 

körűen jön létre a megállapodás, a fővárosi és megyei kormányhivatal 2012. november 

15-ig határozattal létrehozza a megállapodást, illetve határozattal dönt a 

megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs 

helye. A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható. 

A szervezet kialakításához szükséges felméréseket, adatszolgáltatásokat 2012 nyara 

folyamán az illetékes szervek kérésére határidőben teljesítettük. Ezek jellemzően az egész 

hivatalt érintő, teljes körű helyiség, eszköz és személyzeti adatszolgáltatások voltak. 

Az információk és a hivatkozott jogszabályok alapján kialakult az az álláspont, hogy a 

Békési Járási Hivatal törzshivatala a Békés, Kossuth u. 3. szám alatt található ún. 

Agrárinnovációs Központban kerül elhelyezésre, az okmányiroda, illetve a leendő 

kormányablak marad a Városháza épületében, a jelenlegi helyén (a jelenlegi okmányiroda, az 

anyakönyvvezetők irodájának kivételével). 

Az átkerülő államigazgatási feladatokkal párhuzamosan az előzetes egyezetések 

alapján 13 dolgozó, és 6 üres álláshely kerül át a járási hivatalba. (A konkrét listát lásd a 

mellékelt megállapodás-tervezet 5. és 5/1. sz. mellékletében.) Az általuk használt 

infokommunikációs eszközök (12 db számítógép + operációs rendszer + Office alkalmazás + 
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vírusirtó, 12 db monitor, 12 db nyomtató), melyek államigazgatási feladataik ellátását 

szolgálják, a Magyar Állam, így végső soron a járási hivatal ingyenes használatába kerülnek.  

A dolgozók tájékoztatása megtörtént, az érintettek vállalták, hogy közszolgálati 

jogviszonyukat kormánytisztviselőként a járási hivatalnál folytatják. 

A járási hivatal ingyenes használatába fog kerülni a Polgármesteri Hivatal tulajdonát 

képező DACIA Duster típusú személygépkocsi is. 

A használatba átvett vagyonelemek fölött a vagyonkezelői jogot a Megyei 

Kormányhivatal fogja gyakorolni. 

A vagyonhasználat és a személyi állomány tekintetében a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet alábbi rendelkezései szerint kell 

eljárni: 

„11. § (1) A megállapodás alapjául a települési önkormányzatnak a megállapodás 

megkötésének időpontjában meglévő, hitelesített vagyonleltára és a 12. §-ban 

meghatározott felmérés eredményei szolgálnak. A megállapodást a Törvényben 

meghatározott felek e rendelet 2. melléklete szerintimegállapodás-minta alapján kötik 

meg. 
(2) A megállapodás-minta egyes pontjainak a megállapodásban történő alkalmazása – 

Átvevő fővárosi és megyei kormányhivatal szervezetalakítási jogkörében hozott döntése 

alapján – függ attól, hogy az adott település a járási hivatal székhelye lesz vagy a 

településen járási kirendeltség kerül felállításra, illetve az érintett településen települési 

ügysegédek látnak-e el feladatokat. 

(3) A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása 

jegyzőkönyv felvételével történik, melyre 2013. január 1-jével kerül sor. 

(4) A birtokba adási eljárás levezetője a kormánymegbízott. A kormánymegbízott dönt a 

birtokba vételi eljárás pontos időpontjáról, továbbá a használatba vevőn és a 

polgármesteren kívüli jelenlévőkről, a birtokba vételről készített jegyzőkönyv 

hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a nevében és helyette eljáró 

meghatalmazott személyről. A jegyzőkönyvet a kormánymegbízott és a polgármester írja 

alá. A jegyzőkönyv egy példányát annak aláírását követő 15 napon belül a 

kormánymegbízott köteles megküldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.” 

Az év során tett önkormányzati adatszolgáltatások, továbbá az előzetes felmérések és 

egyeztetések alapján a Békés Megyei Kormányhivatal elkészítette a megállapodás tervezetét, 

melyet csatoltan beterjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Az abban 

hivatkozott mellékletek tartalmazzák az átadásra kerülő személyi- és eszköz-állomány konkrét 

körét, illetve az átadással érintett ingatlanokat. A megállapodás megkötésének határideje 

2012. október 31. A megállapodás-tervezet 6. pont első bekezdésének második mondata 

alapján a tulajdonos önkormányzat és a megyei kormányhivatal, mint vagyonkezelő a 

használattal és a működtetéssel kapcsolatos valamennyi fontos kérdést vagyonkezelési 

szerződésben, kell, hogy rögzítsék, melynek megkötésére legkésőbb 2013. június 30-ig sort 

kell keríteni. 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselő-testülete 

1.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy aláírja – a járások kialakításáról, valamint 

egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (2) 
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bekezdése, továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 2. melléklete szerinti, a határozat mellékletét képező „Megállapodás a 

járási (fővárosi kerületi) kialakításához” tárgyú megállapodást a Békés Megyei 

Kormánymegbízottal, 

2.) hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban írt megállapodás szerint a Magyar Állam 

részre ingyenesen használatba adott ingatlanok tekintetében az Átvevő a használati 

jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztethesse, és az erről szóló nyilatkozat 

aláírására felhatalmazza a Polgármestert, 

3.) hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban írt megállapodás szerint ingyenesen a Magyar 

Állam használatába adott LVD 996 forgalmi rendszámú, Dacia Duster típusú 

személygépjármű üzembentartói jogát a vagyonkezelő a maga javára a gépjármű-

nyilvántartásba bejegyeztesse, 

 

4.) utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére, 

 

5.) a 2013. évre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 20 fővel, ebből a 

járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás miatt 19 fővel, illetve a 

szabálysértési ügyintézői munkakör 2012. áprilisi átadása miatt további 1 fővel 

csökkenti, és utasítja a jegyzőt, hogy ezt a 2013. évi költségvetési rendelet előkészítése 

során vegye figyelembe. 

Határidő: a megállapodás aláírására legkésőbb 2012. október 31., ill. értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Tárnok Lászlóné jegyző 

 

Békés, 2012. október 16. 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


















