Előterjesztés

Tárgy: Megállapodás járási hivatal kialakításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012-es év során a járások kialakításával kapcsolatban több felmérés és adatszolgáltatás is
történt az önkormányzatoknál. Így felmérésre kerültek a járási hivatalok elhelyezésére
alkalmas ingatlanok, az infokommunikációs eszközök (számítógép, monitor, nyomtató,
szünetmentes, használt programok, telefonok), valamint a személyi állomány a feladatokkal,
költségekkel együtt, illetve egyéb ingóságok.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat mindazon
vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által meghatározott átvételre kerülő
államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a feladat ellátásának
időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. Az államigazgatási feladat
ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi
jogot és kötelezettséget, valamint ingó-és ingatlan-vagyont is érteni kell.
A törvény 2. § (2) bekezdése szerint az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó
feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei,
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai között kötött
megállapodás rendezi.
A törvény 5.§ (2) bekezdése szerint a feleknek a megállapodásokat 2012. október 31-ig kell
megkötniük. A határidő elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását
biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza.
Az (5) bekezdés szerint ha a felek között a megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem
teljeskörűen 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.
2012. szeptemberében egyeztető tárgyaláson vettünk részt a Kormányhivatalban, ahol
tájékoztattak, hogy a településeken vagy járási kirendeltség fog működni ( minden nap, több
ügyintézővel ), vagy települési ügysegéd látja el a feladatokat heti 1-2 napon.
Az egyeztetésen előzetesen megállapodtunk, hogy Tengelic esetében nem szükséges a
kirendeltség fenntartása, így csak egy fő köztisztviselő átadását kérte a kormányhivatal, aki
ellátja majd a települési ügysegédi feladatokat, így az ügyfeleknek nem kell a járásszékhelyre
beutaznia. Az ügyintéző mellett ingyenes helyiséghasználatot és a helyiségben lévő
ingóságokat ( íróasztal, szék, szekrény, polc, számítógép, monitor, szünetmentes ) is kérte a
kormányhivatal.
A Tolna Megyei Kormányhivatal elkészítette a megállapodást, mely rögzíti a megállapodás
tárgya és feltételei mellett az ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingatlant,
ingóságokat – ezek felsorolása a megállapodás mellékleteiben található - az átadó és átvevő
jogait, kötelezettségeit, illetve egyéb rendelkezéseket is. Az előzetes egyeztetéshez képest a
Kormányhivatal által elkészített megállapodás nem tartalmazza köztisztviselő átvételét, így
Tengelic esetében csak hivatali helyiség és ingóságok ingyenes használati joga kerül át a
Kormányhivatalhoz.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, fogadja el a
megállapodást és a határozati javaslatot.
Tengelic , 2012. október 15.

Gáncs István
Polgármester

Határozati javaslat
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint az
ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (2)
bekezdése alapján a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodást megtárgyalta és
elfogadta.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatba adandó ingó és
ingatlan vagyonról szóló megállapodást aláírja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester
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