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Jegyzőkönyv
Készült: Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október
16-án 17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
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(Az ülésre történő meghívás az idő rövidsége miatt telefonon történt.)
Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel annak valamennyi 5 tagja jelen van.
Napirendnek a járási hivatalok kialakításához kapcsolódó megállapodások
jóváhagyását javasolta.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pont:
1. Napirendi pont:
A járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodások jóváhagyása
Előadó: Horváth Attila polgármester
Horváth Attila: A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 7. §-ában foglaltak szerint, a 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 (Kttv.) és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott
képesítési feltételeknek. A képesítési feltételek hiányában át nem vett
foglalkoztatottak álláshelyei a megyei kormányhivatal állományába kerülnek át.
Ugyanígy, a települési önkormányzatok hivatalaiból az államigazgatási feladatok
ellátásával összefüggésben funkcionális feladatokat ellátók álláshelyei, valamint az
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érintett feladatokat ellátó köztisztviselők és munkavállalók a megyei kormányhivatal
állományába kerülnek, amennyiben megfelelnek a 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 hivatkozott törvényi szabályozás
alapján a kormányhivatal október 1-én – jegyzői értekezleten – hivatalonként különkülön közölte, hogy hány fő köztisztviselőt kell a leendő járási hivatalnak átadni,
2013. január 1-től. Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség esetében ez két főt jelent.
Továbbá, ugyanezen törvény 2. §-a szerint: 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. Vagyis, a két fő köztisztviselő által feladatuk ellátáshoz használt
ingóságokat (íróasztal, szék, szekrény, számítógép, monitor, nyomtató, stb.) kell
átadni. Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok
végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei,
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai között
megkötött megállapodás rendezi. Ugyanez a megállapodás rendezi egyébként a
köztisztviselők átvételét is. A feleknek a megállapodásokat 2012. október 31-ig kell
megkötniük. Ha a felek között október 31-ig nem jön létre, vagy nem teljes körűen
jön létre a megállapodás, a 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. A megállapodás
megkötésének szabályait, valamint tartalmi kellékeit külön rendelet tartalmazza. A
megállapodás tervezetét mindenkinek kiosztottuk (mellékelve). Egy másik
megállapodás, a 218/2012.(VIII. 13.) Korm. rendelet 11. §-án alapul: e szerint a járási
hivatal jövő évtől a hozzájuk átkerülő államigazgatási feladatokkal kapcsolatban
ügysegédi szolgáltatást nyújt. Az ügysegéd számára – aki valószínűleg
meghatározott ügyfélfogadási időben jár majd ki hozzánk – ügyfélfogadásra
alkalmas, ingyenes használatú helyiséget és ingó eszközöket kell biztosítanunk a
hivatalban. Ezt a megállapodást is kiosztottuk (mellékelve). A megállapodásokat
október 18-án kell Győrben aláírnom.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatokat hozta:
70/2012.(X. 26.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
a járási hivatalok kialakításához kapcsolódóan a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodást, amely az ügysegédi
szolgáltatás nyújtását lehetővé tevő körülmények biztosítását
tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Attila polgármestert a
megállapodás aláírásával.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2012. október 18.

3

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatokat hozta:
71/2012.(X. 16.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal kötendő, a járási
hivatalok kialakításához kapcsolódó azon megállapodást, amely a 2013.
január 1-jétől létrejövő járási hivatalokhoz kerülő államigazgatási
feladatok ellátásának biztosításához szükséges ingó vagyon használatba
adásáról, továbbá az átkerülő államigazgatási feladatokat ellátó
köztisztviselők, illetve álláshelyek átadásáról szól.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Attila polgármestert a
megállapodás aláírásával.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2012. október 30.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Attila polgármester a Képviselő-testület
ülését 18 óra 5 perckor bezárta.

Kmf.

Horváth Attila
polgármester

dr. Jakab Zsolt
körjegyző
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Melléklet:
 jelenléti ív;
 megállapodás tervezet a járási hivatalok részére ingó vagyon használatba adásáról és
köztisztviselők átadásáról;
 megállapodás ügysegédi szolgáltatás nyújtásáról.

