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Tisztelt Képviselő-testület! 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló 2012. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 87. § a)-c) pontjaiban
foglaltak, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazzák a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok kialakításának szabályait.

A Törvény 2. § (1) bekezdése értelmében „A települési önkormányzatok mindazon
vagyona és vagyoni értékű joga 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.”

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

Az 5. § (2) bekezdése szerint ezeket a megállapodásokat 2012. október 31-ig kell
megkötni. Az idő közelségére tekintettel szükséges a megállapodás rendkívüli ülésen 
való tárgyalása.

A Korm. rendelet előírásai értelmében a megállapodást a rendelet 2. melléklete 
szerinti megállapodás-minta alapján kell megkötni.



Tapolca Város Önkormányzata két megállapodást köt. Erre azért van szükség, mert a
jelenleg tapolcai okmányiroda vezetője 2013. január 1-től nem a tapolcai, hanem az 
ajkai járási hivatalnál kezdi meg a munkát, így az ő vonatkozásában külön 
megállapodás megkötésére van szükség.

A megállapodások tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi azzal, hogy az 
átkerülő köztisztviselőknek kizárólag a névsora látható. A napirendi pont nyilvános 
ülésén való tárgyaláshoz valamennyi kolléga írásban hozzájárult.

A Törvény 5. § (3) bekezdésének megfelelően a megállapodásokban a polgármester 
teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott adatok, 
információk, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az 
érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért. Ez a nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi
az átadás-átvételi megállapodásnak.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet arról is, hogy a megyei 
kormányhivatal foglalkoztatotti állományába kerülnek a polgármesteri hivatalnál az
átvett államigazgatási feladatokat ellátók álláshelyei, valamint az átkerülő 
államigazgatási feladatokkal arányos számú, az átkerülő feladatokat ellátó 
köztisztviselők, amennyiben megfelelnek a képesítési feltételeknek. Egyidejűleg 
valamennyi, a tapolcai járási hivatalhoz átkerülő kolléga részére Tapolca Város 
Önkormányzata kell, hogy biztosítsa a szükséges munkaeszközöket (számítógép,
monitor, asztal, szék, stb.), melyek tételes felsorolása szintén a megállapodás
mellékletét képezi.

A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása
jegyzőkönyv felvételével történik, melyre 2013. január 1-jével kerül sor. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a járási hivatal kialakításához
szükséges melléklet szerinti megállapodásokat
az abban foglalt ingatlanok használati jogának
ingyenes átadásával jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Megállapodásokat és a Teljességi nyilatkozatot
aláírja.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

Tapolca, 2012. október 19.
Császár László
polgármester














































