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Sorszám: Tárgy:

Járási hivatal kialakításához

N37/9 kapcsolódó megállapodás

. modositasa

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság.

Egyszerű többség Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Nánási Zsolt osztályvezető, Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) úgy
rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga,
amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását
biztosítják, 2013. január 1-jén a Magyar Allam ingyenes használatába kerülnek.

A Törvény 2. (2) bekezdése alapján az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó
feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei,
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai között megkötött
megállapodás rendezi.

Mindezek alapján Békés Város Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal 2012.
október 30-án megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek a Békés Megyei
Kormányhivatal Békési Járási Hivatala elhelyezése érdekében szükséges ingó-és ingatlan
vagyon, személyi állomány átadása tárgyában. Felek a Megállapodást többször módosították.

A Megállapodás alapján a Járási Hivatal részére átadásra kerültek jelen előterjesztés
mellékletében szereplő számítástechnikai eszközök, bútorok, melyeket a Járási Hivatal
először az 5630 Békés, Petőfi utca 2. szám alatti okmányirodai helyiségében, majd
átköltözése után az 5630 Békés, Kossuth utca 4. szám alatti ingatlanban használt. A feladatok
ellátására szintén átadásra került az LVD-996 forgalmi rendszámú, DACIA D5 Duster típusú
személygépj ármű.

A Megállapodás IV. részének 5. alpontja rögzíti, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal
államigazgatási feladatainak ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont köteles az
Onkormányzat részére visszaadni. A Megállapodás .Y pontjában foglaltak alapján a
Kormányhivatal az ingyenes használat tartama alatt az Onkormányzathoz intézett egyoldalú
nyilatkozatával bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.

A Kormányhivatal a mellékletben szereplő eszközök, mint átadott ingóság ingyenes
használatáról az Onkormányzat felé 2020. február 26. napján közölt egyoldalú nyilatkozatával
lemondott, ezért szükséges a fentiekben megjelölt Megállapodás közös megegyezéssel történő
módosítása.
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Békés
Város Onkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal között 2012. október
30-án a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala elhelyezése
érdekében szükséges ingó-és ingatlan vagyon, személyi állomány átadása
tárgyában megkötött megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) 2020.
április 1. napi hatállyal a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére,
módosítására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. március 20. ‘,;_—-

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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1. számúmelléklet

Járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás IV. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről
Békés Város Onkormányzata (székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2., adószáma: 15725060-2-
04, képviseli: Kálmán Tibor polgármester), mint Atadó (a továbbiakban: Tulajdonos),
másrészről
Békés Megyei Kormányhivatal (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., adószáma:
1 5789264-2-04, képviseli: Dr. Takács Arpád kormánymegbizott), mint Atvevő (a
továbbiakban: Használó)

- a továbbiakban együtt: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi

feltételekkel:

PREAMBULUM (Előzmények)

1. Felek között 2012. október 30. napján megállapodás jött létre, amelynek tárgya a
Békési Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos együttműködés szabályozása,

valamint az ingó és az ingatlan vagyon, továbbá az emberi erőforrások átadása (a
továbbiakban: Megállapodás). A Felek a megállapodást több alkalommal

módosították. (I. számú módosítás kelt 201 5. október 3 1 . napján. II. számú módosítás

kelt 2016. február 1. napján, III. számú módosítás kelt 2017. május 29. napján)

2. Felek a Megállapodásban foglaltakat — az I. számú, II. számú és III. számú

módosításokkal összhangban — továbbra is fenntartják, azokat a II. pontban

foglaltakkal kívánják kiegészíteni, módosítani.

II. JELEN MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS TARTALMA, CÉLJA

1 . A III. számú Módosításban rögzített LVD-996 forgalmi rendszámú, DACIA 5D

Duster személygépjármű (gyártási év: 20 1 1 .‚ forgalmi engedély száma: GH63475)

ingyenes használatának Használó részére történő átadásáról a Felek egymással

megegyeztek.

2. A Használó és a Tulajdonos a 11.1 . pontban megjelölt személygépjármű visszaadásáról

egyeztettek, melynek eredményeképpen a Használó a Tulajdonosnak birtokába

visszaadja az azzal járó jogosultságokkal és kötelezettségekkel együtt.

3. Felek kijelentik, hogy a személygépkocsi hivatalos átadását — jelen módosító

megállapodás aláírását — követően azzal kapcsolatban egymással szemben anyagi és
jogi követelésük nincs.

4. Felek egybehangzóan megállapodnak a Használó birtokában lévő, azonban számára

feleslegessé vált számítástechnikai eszközök és bútorok Tulajdonos részére történő

visszaadásában, melyeket a jelen megállapodás 1. számú melléklete tartalmaz.
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III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1 . Jelen módosítás a Felek általi aláírás napján — nem egy időben és helyen aláíró Felek

esetén a később aláíró fél aláirásának napján — lép hatályba azzal, hogy a Felek a

Megállapodást a módosításban foglaltakra figyelemmel együtt alkalmazzák.

2. Jelen módosítást Békés Város Önkormányzat Képviselő—testülete

számú határozatával jóváhagyta.

3. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás továbbra is hatályban lévő rendelkezéseivel és

az I., II., III., és IV. számú módosításaiban foglaltakkal kapcsolatosan egymással

együttműködnek, minden szükséges tájékoztatást egymás részére megadnak.

4. A Megállapodásban és az I.. II., III. és IV. számú módosításaiban nem szabályozott

kérdésekben a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az

irányadóak.

Felek jelen módosítást — az alulírott helyen és időpontban — elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá, mely 2 (kettő) oldalból áll,
valamint 4 (négy) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből
aláírás után 2-2 (kettő) példány a Tulajdonost és a Használót illeti meg.
Mellékletek:
1 . számú melléklet: Eszközlista

Békés, 2020 Békéscsaba, 2020.

Békés Város Önkormányzata Békés Megyei Kormányhivatal
Kálmán Tibor polgármester Dr. Takács Arpád kormánymegbízott

Atadó (Tulajdonos) Atvevő (Használó)

Pénzügyi ellenjegyzés: Pénzügyi ellenjegyzés:
Békés, 2020 Békéscsaba, 2020

Jogi ellenjegyzés:
Jogi ellenjegyzés:
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1. számúrnelléklet

Önkormányzatnak visszaadandó eszközök

Eszköz neve Leltári száma

Szünetmentes táp BEKH-041190

Monitor BEKH-041071.

Monitor BEKH-041083

Számítógép BEKH-041019

Számítógép BEKH-041059

Számítógép BEKH-041086

Számítógép BEKH-041085

Számítógép BEKH-041251

Számítógép BEKH-041108

Számítógép BEKH-041030

Számítógép BEKH-041128

Számítógép BEKH-041008

Számítógép BEKH-041009

Monitor BEKH-041076

Monitor BEKH-041051.

Monitor BEKH-041060

Monitor BEKH-041031.

Monitor BEKH-041020

Monitor BEKH-041193

Monitor BEKH-041253

Monitor BEKH-041101.

Monitor BEKH-041109

Monitor BEKH-041104

Monitor BEKH-041009

Nyomtató BEKH-041139

Billentyűzet BEKH-041102

Billentyűzet BEKH-041.105

Billentyűzet BEKH-041.053

Billentyűzet BEKH-041110

Billentyűzet BEKH-041130

Billentyűzet BEKH-041077

Szünetmentes táp BEKH-041204
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