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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
  2012. októberi  ülésére 

 
Tárgy: Járási hivatalok kialakításához megállapodás megkötésére felhatalmazás kérése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a tárgyi megállapodás célja a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 
218/2012 (VIII. 13. Kormányrendelet 10. § (2) bekezdése értelmében Magyarország Országgyűlése a 
járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő járási biztos járási hivatal felállításának előkészítése 
és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. 
törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (2) bekezdésében meghatározott megállapodás megkötésére 
jogosítja a képviselő-testület képviseletében a polgármestert.  

A megállapodás célja a 2013. január 1-jétől létrejövő megyei kormányhivatalok járási  hivatalaihoz (Csongrádi 
Járási Hivatal) kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen feladatellátást 
szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használati, illetve egyéb jogcímen történő átadás 
feltételeinek, az ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása. 

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.  
Az átkerülő feladat és az annak ellátását szolgáló vagyon használati jogának, illetve az egyéb jogcímen 
átvételre kerülő vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra és az átvett 
vagyonnal való gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról 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 Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kezdeményezzük - a település önkormányzata Jegyzője folyamatos adatszolgáltatásán alapuló - jelen 
előterjesztéshez csatolt és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjához megküldött 
megállapodásban foglaltak változtatás nélküli elfogadását és a megállapodás polgármester általi aláírására 
felhatalmazását mellékelt határozati javaslat szerint. 
 
Csanytelek, 2012. október 5. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 Forgó Henrik       Kató Pálné 
 polgármester         jegyző 
……./2012. (X. 12.) Ökt határozat 

  



 
Tárgy: Járási hivatalok kialakításához megállapodás megkötésére felhatalmazás  
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
polgármester és a jegyző közös fenti tárgyban előterjesztett  az 2013. január 1-jétől létrejövő, a megyei 
kormányhivatalok járási  hivatalaihoz kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a korábban 
ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használatba adásáról szóló, ezen 
határozathoz mellékelt tartalmú megállapodást és Forgó Henrik polgármester urat felhatalmazza ezen megállapodás 
Képviselő-testület nevében való aláírására. 
 
Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2012. október 31. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  megállapodás aláírását követő soros képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- B. Nagy László Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 
 


