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Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrád Megyei Kormányhivatal képviseletében B. Nagy László kormánymegbízott úr 
megkereste  Önkormányzatunkat  a  járások  kialakításához  szükséges  megállapodás 
megkötésével kapcsolatban, amelynek jogszabályi hátterét a járások kialakításáról, valamint 
egyes  ezzel  összefüggő  törvények  módosításáról  szóló  2012.  évi  XCIII.  törvény  (a 
továbbiakban: Járási tv.), valamint a járási törvény végrehajtására kiadott 218/2012.(VIII. 13.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) biztosítják az alábbiak szerint.

A Járási tv. 2. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik az alábbiakról:
„(1) A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga (a továbbiakban: 
vagyon)  leltár  szerint,  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.
(2)  Az  ingyenes  használati  jog  alapításához  kapcsolódó  feladatok  végrehajtásának 
részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és a megyei 
kormányhivatalok  (a  továbbiakban:  felek)  között  kötött  megállapodás  (a  továbbiakban: 
megállapodás) rendezi.”

A Járási tv. 5. §-a szerint:
„5. § (1) A Magyar Állam és a települési önkormányzatok az ingyenes használatba vételhez 
kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.
(2)  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.
(3)  A  megállapodásokban  a  polgármester  teljes  körű  felelősséget  vállal  az  általa  tett 
nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok 
valóságtartalmáért,  teljeskörűségéért  és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért  a melléklet 
szerinti teljességi nyilatkozattal.
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(4)  A  települési  önkormányzatnak  az  átvett  államigazgatási  feladatok  ellátására  szolgáló 
vagyona elidegenítésére és megterhelésére e törvény hatálybalépését követően 2013. január 1-
jéig  nem kerülhet  sor.  Ez  alól  kivételt  képeznek  azok a  vagyonelemek,  amelyeket  érintő 
jogügyletekről a települési önkormányzat a 2011. vagy a 2012. évben döntést hozott, és az 
abból  befolyó  bevételt  a  települési  önkormányzat  a  2012.  évi  költségvetésében  tervezte, 
valamint, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési tilalom alól – 
a települési önkormányzat kérelmére – felmentést ad.
(5)  Ha a felek között a (2) bekezdésben 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.
(6)  Az  (5)  bekezdés  szerinti  közigazgatási  határozattal  (a  továbbiakban:  közigazgatási 
határozat)  szemben  bírósági  felülvizsgálatnak  van  helye.  A  bíróság  a  felülvizsgálati 
kérelemről  peres  eljárásban  határoz,  az  eljárásra  –  a  (7)  és  (8)  bekezdésben  foglalt 
eltérésekkel  –  a  polgári  perrendtartásról  szóló  1952.  évi  III.  törvény  XX.  Fejezetének 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(7) A közigazgatási határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye. A bíróság a perben 
soron kívül jár el. A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja.
(8) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal határozatával szembeni felülvizsgálati kérelem 
benyújtását követően, de a bíróság döntését megelőzően a felek a megállapodást megkötik, a 
fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  a  megállapodás  megkötését  követően  a  közigazgatási 
határozatot visszavonja, és erről a bíróságot haladéktalanul írásban értesíti. A közigazgatási 
határozat visszavonása esetén a bíróság a pert megszünteti.”

A Korm. rendelet  11.  §-a állapítja  meg a megállapodás  megkötésének és a  birtokba adás 
szabályait:
„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 szerinti megállapodás-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.”
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A Járási tv 7. § (1) bekezdése alapján:
„ (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatotti állományába kerülnek a települési 
önkormányzati hivataloknál az átvett államigazgatási feladatokat ellátók álláshelyei, valamint 
az  átkerülő  államigazgatási  feladatokkal  arányos  számú,  az  átkerülő  feladatokat  ellátó  
köztisztviselők,  amennyiben  megfelelnek  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi 
CXCIX.  törvényben  (a  továbbiakban:  Kttv.)  és  annak  végrehajtási  rendeleteiben 
meghatározott  képesítési  feltételeknek.  A  képesítési  feltételek  hiányában  át  nem  vett 
foglalkoztatottak álláshelyei a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába kerülnek át.”

A megállapodás-tervezet  megküldését  megelőzően a Kormányhivatal  megkeresései  alapján 
adatszolgáltatási  kötelezettségeinknek  eleget  tettünk  mind  a  Polgármesteri  Hivatal 
köztisztviselői, mind pedig az önkormányzati vagyon tekintetében.

A  felméréssel  kapcsolatos  kérdőívek  határidőben  –  a  Kormányhivatallal  egyeztetve  – 
kitöltésre és megküldésre kerültek. Ezt követően a kijelölt kormányhivatali munkatársak az 
adatszolgáltatásokkal  kapcsolatban  utólagos  helyszíni  ellenőrzést  folytattak  le  az 
önkormányzatoknál.

A  Járási  tv.,  valamint  a  járási  (fővárosi-kerületi)  hivatalok  kialakításával  összefüggésben 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012.(VII. 26.) Korm. rendelet alapján a 
Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztálya a jegyzők rendelkezésére bocsátotta a 
jegyzőktől a járási hivatalokhoz átkerülő feladatok kataszterét, mely alapján kérték, hogy a 
feladatkataszter figyelembevételével az érintett köztisztviselők adatait adják meg. 

Ezt megelőzően a Kormányhivatal Hatósági Főosztálya megkeresésére a jegyzők már adatot 
szolgáltattak arról, hogy a fent hivatkozott jogszabályok alapján 2013. január 1. napjától a 
települési  önkormányzatoktól,  illetve  a  jegyzőktől  a  kormányhivatalok  járási  hivatalába 
átkerülő egyes államigazgatási hatósági feladatokat milyen feladatonkénti bontásban látják el 
a köztisztviselők. Ezen adatgyűjtés célja – a megkeresés szerint – az volt,  hogy fel tudják 
mérni,  hogy a leendő járási hivatalokban hány fő ügyintézőre lesz szükséges a jegyzőktől 
átkerülő feladatok ellátásához, az éves ügyszám hány fő ügyintéző teljes munkaidejét igényli. 

A  jegyzők  által  megadott  létszám  általában  kevesebb  volt,  mint  amennyi  önkormányzati 
hivataloknál foglalkoztatott köztisztviselőt a Kormányhivatal át kíván venni.

A Kormányhivatal Hatósági Főosztályának megkeresésére Kiszombor Nagyközség Jegyzője 
kevesebb mint egy fő létszámot jelölt meg, a Kormányhivatal azonban három fő létszámot 
kívánna  átvenni  telefonos  megkeresése  alapján.  A  tárgyalások  eredményeként  legutóbbi 
megkeresésükre két fő köztisztviselő adatait adtuk meg. 

Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal az átvenni szándékozott köztisztviselőkhöz kívánja 
rendelni az átvenni és használni szándékozott önkormányzati vagyoni elemeket, ezért írásbeli 
tájékoztatást kértem azzal kapcsolatban, hogy a Kormányhivatal álláspontja szerint 

- az  átkerülő  államigazgatási  feladatokkal  kapcsolatban  mennyi  az  arányos  számú,  
átvenni kívánt köztisztviselő (álláshely) Hivatalunk vonatkozásában, 

- illetve mekkora az átkerülő államigazgatási  feladatokkal  arányos,  használni  kívánt  
ingatlanrész a Polgármesteri Hivatal épületében.
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Fentiekkel  kapcsolatban  a  Csongrád  Megyei  Kormányhivatal  részéről  Dr.  Polner  Eörs 
főigazgató úrral tárgyaltam személyesem, azonban írásbeli tájékoztatást nem kaptam.

A  Kormányhivatal  munkatársaival  folytatott  további  egyeztetések  eredményeként  a 
Polgármesteri Hivatalból 2 fő köztisztviselő kerülne át a járási hivatalhoz, illetve egy önálló 
irodahelyiség (12,36 m2 nagyságú, jelenleg a gyámügyi ügyintézést biztosító szoba) kerülne 
átadásra a Kormányhivatal ügysegédje részére, továbbá az informatikai eszközök közül 2 db, 
az egyéb tárgyi eszközökből (asztal, szék, szekrény, stb.) 2-2 db.

A Kormányhivatallal 2012. október 31-ig megkötni szükséges megállapodással kapcsolatban 
a  polgármesternek  teljeskörű  felelősséget  kell  vállalnia  az  általa  tett  nyilatkozatok  és  az 
átadott, ismertettet adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, 
teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a teljességi nyilatkozattal.

Fentiekre figyelemmel az előterjesztés mellékletét képezik: 
- a megállapodás-tervezet,
- annak 1-8. mellékletei (kivéve az 5. melléklet adatai, melyek a köztisztviselők 

vonatkozásában személyes adatokat tartalmaznak),
- a teljességi nyilatkozat,
- a bejegyzési engedély,
- és annak mellékletét képező hivatali alaprajz és az átadásra kerülő tárgyi eszközök 

jegyzéke.

A mellékletekben foglaltak a Kormányhivatallal egyeztetést követően kerültek véglegesítésre 
és azt elfogadhatónak tekintik.

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem,  hogy  a  megállapodásban  foglaltakat  szíveskedjen  jóváhagyni  és  felhatalmazni  a 
megállapodás, a teljességi nyilatkozat és a bejegyzési engedély aláírására.

Kiszombor, 2012. október 24.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester
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_____/2012.(X. 30.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a megállapodás 
járások kialakításához tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a járások 
kialakításáról,  valamint  egyes  ezzel  összefüggő  törvények  módosításáról  szóló  2012.  évi 
XCIII.  törvény 2.  §  (1)-(2)  bekezdésében és  5.  §  (2)-(3)  bekezdésében,  valamint  a  járási 
(fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  218/2012.(VIII.  13.)  Korm.  rendelet  11.  §-ában 
foglaltakra – a járási hivatalok kialakításához Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és a 
Csongrád  Megyei  Kormányhivatal  által  megkötendő  megállapodásban  foglaltakat  –  a 
melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja és felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a 
megállapodás,  a  teljességi  nyilatkozat  és a bejegyzési  engedély 2012. október 31.  napjáig 
történő aláírására.

2. Az 1. pontban meghatározott dokumentumok a határozat mellékletét képezik.

A határozatról értesül: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal – B. Nagy László kormánymegbízott
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


