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Minısített többség
Tisztelt Közgyőlés!
Az Országgyőlés 2012. június 25- i ülésnapján fogadta el a járások kialakításáról, valamint
egyes ezzel összefüggı törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényt.
A törvényi indokolás szerint a Kormány a hatékonyabb, költségtakarékosabb és
ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében tartja szükségesnek a járás,
mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintő területi és szervezeti egységének a
kialakítását.
A járások és járási (fıvárosi kerületi) hivatalok a fıvárosi és megyei kormányhivatalok
szervezeti egységeiként kerülnek felállításra 2013. január 1-jével.
A járási hivatalokban – a fıvárosi és megyei kormányhivatalokhoz hasonlóan törzshivatal és
szakigazgatási szervek kerülnek kialakításra.
A Szekszárdi Járási Hivatal Szekszárd székhellyel Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék,
Decs, Harc, Kistormás, Kölesd, Medina, İcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres,
Szekszárd, Várdomb illetékességi területen látja el majd feladatait.
A járási hivatalhoz kerülnek az okmányirodai feladatok, a gyermekvédelmi és gyámügyek,
egyes szociális igazgatási, családtámogatási ügyek, menedékjog, egyes építésigazgatási
feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes kommunális, vízügyi
hatáskörök, egyes környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézése.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggı törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény 2. §-a értelmében a települési önkormányzatok mindazon
vagyona és vagyoni értékő joga, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre
kerülı államigazgatási feladatok ellátását biztosítják 2013. január 1-jén a feladat
ellátásának idıtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. Az
államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó- és ingatlan-vagyont is érteni
kell.
Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának
részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fıvárosi és megyei
kormányhivatalok kormánymegbízottai között létrejövı megállapodás rendezi.
A járási hivatalok ingyenes használatába kerülı ingó- és ingatlan vagyonelemek, valamint az
átvételre kerülı köztisztviselık számának és feladatainak pontos meghatározása érdekében a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Vagyonkezelı Központ, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala, valamint a fıvárosi és megyei kormányhivatalok közremőködésével – felmérést
végzett valamennyi települési önkormányzatnál.
E felmérés eredményei, valamint az önkormányzat hitelesített vagyonleltára szolgálnak a
megállapodás alapjául. A megállapodást a járási (fıvárosi kerületi) hivatalokról szóló
218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján
kell megkötni.
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A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggı törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény 5. §-a értelmében a feleknek a megállapodásokat 2012. október
31-ig kell megkötniük. Amennyiben eddig az idıpontig a megállapodás nem vagy nem
teljes körően jön létre, a kormányhivatal 2012. november 15-ig határozattal létrehozza a
megállapodást, illetve határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekrıl. A
határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ellene bírósági felülvizsgálatot lehet
kezdeményezni.
A megállapodás rögzíti a járási hivatal részére átengedett ingatlan és ingó vagyon használatba
adásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, az átvételre kerülı államigazgatási feladatokat
ellátó köztisztviselık és munkavállalók, illetve álláshelyek számát, illetve rendelkezik a
megállapodás aláírását követıen az átadásig keletkezı jogokról és kötelezettségekrıl.
A járási hivatal részére a Szekszárd, Bezerédj. u. 1. szám alatti ingatlan, valamint a
Szekszárd, Bezerédj u. 2. szám alatti 1832/A/5 hrsz-ú 205 m2 alapterülető ingatlan
kerülne átadásra. Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 2012.
augusztus 21-i ülésen tárgyalta az 1784 hrsz-ú Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti
ingatlan járások kialakításával összefüggésben történı felajánlásáról szóló elıterjesztést,
melynek kapcsán hozott 149/2012.(VIII.21.) önkormányzati határozatában az érintett
ingatlan épületének a járások kialakításával összefüggésben átadásra kerülı államigazgatási
feladatok ellátása céljából történı felajánlásával, illetve a Magyar Állam javára a
feladatellátás idıtartamára történı ingyenes használatba adásával egyet értett.
A gyámhivatal dolgozóinak elhelyezésére szolgáló Bezerédj u. 10. szám alatti ingatlan nem az
önkormányzat tulajdonában van, tisztázatlan jogi helyzete miatt nem lehet felajánlani.
Helyette kerülne felajánlásra a fent megjelölt Bezerédj u. 2. szám alatti 1832/A/5 hrsz-ú
ingatlan, mely az önkormányzat tulajdonában van és a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
üzemelteti.
A Bezerédj u. 1. szám alatti ingatlan átadásához kapcsolódóan megjegyezni kívánjuk, hogy
Petrits József, Szekszárd, Munkácsy u. 8/a. szám alatti lakos, valamint Fábián Imréné,
Szekszárd, Munkácsy u. 8/b. szám alatti lakosok ingatlanuk alsó részét csak a fenti
ingatlanon – azaz az Okmányiroda épülete melletti parkolón – keresztül tudják megközelíteni,
ahol eddig az Önkormányzat engedélyével jártak át, ebbıl eddig nem származott konfliktus.
Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a megállapodásban nevezett személyek ingatlanon
történı átjárásának további biztosítása is kerüljön kikötésre. Emellett a megállapodás
alapján az Okmányiroda melletti parkolóban a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára
a kormányhivatal tegye lehetıvé a parkolás további biztosítását.
A megállapodás alapján a Járási Hivatal viseli az átadásra kerülı ingatlanok
fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket. Ezek közé
tartoznak különösen a közüzemi szolgáltatások díjai, az ingatlan rendeltetésszerő
használatából eredı, illetve a Járási Hivatal foglalkoztatottai által okozott kisebb hibák
javítása. Az ezeken kívüli, különösen az épület szerkezetét is érintı átalakítások,
felújítások, rekonstrukciók elvégzése annak a félnek a kötelezettsége, akinek az
átalakítás, a felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki azt szükségesnek
tartja.
Az átvett vagyonnal való gazdálkodásra a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel
összefüggı törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, az államháztartásról
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szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, és a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.
törvény rendelkezései az irányadóak.
A kormányhivatallal történı egyeztetés alapján 43 államigazgatási feladatokat ellátó
köztisztviselı és munkavállaló, illetve álláshely kerül átadásra. Ebbıl a betöltetlenül
átadott státuszok száma 7. A járási hivatalba átkerülı 36 fı köztisztviselı, munkavállaló az
alábbi szervezeti egységekbıl kerül át a járási hivatali állományba:
- Okmányiroda Osztály 15 fı (7 fı közlekedési igazgatási ügyintézı, 5 fı igazolvány
ügyintézı, 2 fı vállalkozási ügyintézı, 1 fı népesség-nyilvántartó),
- Építési Osztály 5 fı építésigazgatási ügyintézı,
- Szociális és Gyámhivatal 12 fı,
-- 1 fı hivatalvezetı-helyettes, 6 fı gyámhivatali ügyintézı, 2 fı adminisztrátor,
-- 3 fı szociális igazgatási ügyintézı,
- Városigazgatási és -rendészeti Osztály 2 fı (1 fı környezetvédelmi és köztisztasági
referens, 1 fı gépjármővezetı),
- Jegyzıi Titkárság 2 fı (1 fı jegyzıi gyámügyi ügyintézı, 1 fı iktató).
Az átadásra kerülı köztisztviselık foglalkoztatási jogviszonya kormányzati szolgálati
jogviszonnyá alakul át.
A megállapodás alapján nemcsak a munkatársak, hanem a feladatellátáshoz szükséges
informatikai eszközök és egyéb ingóságok is átadásra kerültnek. A külön eszközkartonon
feltüntetett ingóságok 2013. január 1-tıl az átvevı kormányhivatal önálló gazdálkodási
jogkörébe kerülnek.
A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása 2013. január 1jével történik meg.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggı törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény alapján a Magyar Állam ingyenes használatába kerülı
vagyontárgyak vagyonkezelıje a használati jog keletkezésével egyidejőleg a kormányhivatal
lesz. A használattal és a mőködtetéssel kapcsolatos valamennyi fontos kérdést az
önkormányzat és a kormányhivatal között létrejövı vagyonkezelési szerzıdés rendezi,
melyet legkésıbb 2013. június 30-ig kell megkötni.
A vagyonkezelıi jog – a használati jog ingyenes átengedéséhez igazodóan – határozatlan
idıre, az átvételre kerülı államigazgatási feladat ellátásának az idıtartamára jön lére.
Az elıterjesztést a bizottságok a közgyőlés hetében tárgyalják, véleményüket a bizottságok
elnökei a közgyőlésen ismertetik.
Mindezekre figyelemmel kérem az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.
Szekszárd, 2012. október 17.
Horváth István
polgármester
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Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a járási hivatal
kialakításával kapcsolatos megállapodás tervezetet megtárgyalta, a járási (fıvárosi
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján
elkészített megállapodást és annak mellékleteit azzal a feltétellel fogadja el, ha a Tolna
Megyei Kormányhivatal a járási hivatal részére felajánlott Szekszárd, Bezerédj u. 1.
szám alatti ingatlanon - az Okmányiroda épülete melletti parkolóban - a továbbiakban
is biztosítja Petrits József, Szekszárd, Munkácsy u. 8/a. szám alatti lakos, valamint
Fábián Imréné, Szekszárd, Munkácsy u. 8/b. szám alatti lakos részére az átjárást és a
Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a parkolást.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, a jegyzıt pedig
annak ellenjegyzésére, továbbá a szükséges teendık elvégzésére.
Határidı: 2012. október 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

