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Előterjesztés 
 

a Képviselő-testület 2012. október 30-ai ülésére 
  

Tárgy: A Járási Hivatal működtetéséhez a Kormányhivatallal kötendő 
megállapodás-tervezet elfogadása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A csatolt megállapodás-tervezet bevezető rendelkezése is tartalmazza, hogy 
Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 
összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben 
(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 Állam ingyenes használatába kerülnek.  
Mindezek alapján Felek az ingyenes használati jog alapításához, a Törvény 
alapján egyéb jogcímen átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó 
részletkérdésekről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról 
megállapodást kötnek. 
 
A megállapodás-tervezet melléklete is tartalmazza, hogy a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői állományából 9 fő kerül át a Kormányhivatal foglalkoztatásába, 
akik okmányirodai, gyámügyi és szociális, mezőgazdasági feladatokat látnak el 
jelenleg a hivatalban és a jövőben a Járási Hivatalnál változatlan feltétellel.  
 
Mivel a feladat a Polgármesteri Hivatalnál megszűnik 2012. december 31-én, és 
2013. január 1-től a Járási Hivatal látja el, a dolgozók változatlan feltétellel 
lesznek tovább foglalkoztatva. A költségvetési törvény tervezete szerint a 
lakosság létszám alapú finanszírozás alapján végzett számításunk szerint a 
hivatalunknál maradó 22 fő köztisztviselő foglalkoztatására a normatíva 
elegendőnek tűnik, mely alapján remélhető, hogy létszámcsökkentésre nem 
kerül sor. 
 
Füzesgyarmaton a Járási Hivatal kirendeltséget fog működtetni a mellékelt 
vázrajz szerinti helyiségekben, a Polgármesteri Hivatalban. Remélhetően a 9 fő 
dolgozóból 1-2 főnek kell csak átjárni Szeghalomra.  
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A törvényi előírások miatt a helyiséget, a feladatellátást szolgáló vagyont és 
vagyonértékű jogot ingyenes használatba kell átadni a Kormányhivatalnak, 
melynek az átadás-átvételéhez szükséges okmányai folyamatosan készülnek.  
 
A megállapodás tervezet tartalmazza, hogy az épületben a jövőbeni működés 
során felmerülő rezsiköltséget, valamint az általuk használat épületrész 
felújítási, karbantartási, működési költségét vállalják, melynek a részletes 
kidolgozása január 1-jét követően történik és erre külön megállapodást kötünk.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérjük, a megállapodás-tervezetet szíveskedjenek elfogadni és felhatalmazást 
adni Bere Károly polgármester úrnak arra, hogy az önkormányzat 
képviselőjeként írja alá.  
Az Átadó által kijelölt kapcsolattartóként Fehér László aljegyzőt jelöljük meg, 
mivel eddig is ő fogta össze és végzi a szükséges intézkedéssel kapcsolatos 
feladatokat. 
 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. október 18. 
 
 
 
 
 
   Bere Károly    Botlik Tiborné  
            polgármester                  jegyző   
     
 
 


