
Megáll.podás a járá§i (fóvárosi kerül€ti) hivatalok kialakítá§ához

amely létrejött egyrészíől

RuCk !lá.ton por§ármoite.,

a lred§yésegyháza t§:cpülésl Önko.mányrat (a továbbiakban| önkormányzat)
képví§.lóre mjnt átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Át6dó),

másrés2ről

lrdős Norbé.t kormánymegbízott/

a Béké9 uegyei Rorínányhivatál kápvi§e|ői§ mint átvevó/használatba vevó (a
továbbiakban együtt: Átv§vó)

(együtte§en: Félék) kő2ött az aluli.ott napon és helyen az alábbi feltételekkelI

l. BrVrzÉTóRENDELKEZÉSEK

Mágyarország országgyűlé§e i já.ások kialakításáról? valamint e9ye5 ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évl xclu. törvényben (a továbbiakban: Tórvény)
úgy .endelkezett, hogy a településl önko.mányzatok mindazon vagyona és Vögyoni
értékű Joga, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államlgazgalásl
feladatok ellánisát blztosítJák 2013, lanuár 1-Jén a lvlagyar Állam lngyenes használatába
kerü]nek. lvl|ndezek alapjá. Félek az ingyénes használati jog alápításához, a Tórvény
alBpján egyéb Jo§cime. átkerülő Vagyonelemekhez kapcsolódó ré§zletkérdésekről,
valömint a feladatellátáshoz kópcsolódó létszámátadásról megéllapodást kótnek,

A megálbpodás célja a 2013. január l-jétó' létrejövő fóvárosi és megyel
kormányhlvatalok járá§l (fövárosl kerületi) hivatalaihoz (a továbblakban: Jáíási
Hlvatalok) kérülő államlgazoötási feladatok ellátásának bidosítása órdekében a korábban
ezen feladatellátást §zolgáaó önkormányzatl vagyon és vógyonl értékű Jog lngyenes
ha§ználati, llletve egyéb jogcimen törtónő átadás feltétslein€k, az ehhez kapcsolódó
.!áfiis lebonyolításához szüksé9e5 k€retek meohátározása.

U. A iYEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

A megá]lapodás tárgya á járásokhoz átke.ülő államigazgatási feladatok ellátását
bi2tositó önkormányzati tulajdonban lévő ingat'an és ingó vagyon, továbbá Vaqyoni
értékű j09 lYagyar Áltam áltóli ingyenes használatj, llletv€ - a2 előbbi vagyoni elemeken



túlmenően - az Átadó döntésé szérlnt egyéb jogcímen történő Jogának alapításához
kapcsolódó főbb feládatok, illewe a Felek jogainak és kötelezettségeinek a

me9hétározása.

Amennyiben az átvétel.e kerülő államigazgatási feladatok ellátását szolgáló valamely
ingó Vagy lngatlan vagyon bérleti vagy más szer.ődés ölapján van az Átadó

hasznátatában, a Magyar Állam a használat ldőtartama alatt beléphet a szerződésbe.

Átadó döntése alapján az átvételre kerü16 államlgazgatási feladatok ellátására

megfelelő állapotú és méretű lngatlant aján]hat fel, Ebben az esetben az inqatlan

tulajdonloga a Maqyár Államró §záll.

Az átkerüló feladat és az 3nnak ellátását szolgáló vagyon használáti j09ának, ltl€tve az
egyéb jogcímen átvételre kerülő Vagyon átadásához kapc§olódó Jogvls2onyok
tekintetében a Jogutódlás.a é§ az átvett vagyonnal Való gazdálkodás.a a Törvény, az
államháztartásól 5zóló 2011. évi. cxcv. törvény, az államháztartásról 5zóló tö.Vény
Végrehajtásáról szóló 368/2011. (xll" 31.) Korm, rendelet, a nemzeti vagyonól 5zóló
2011. évi cxcvl. törvény, az államl Vagyonról szóló 2007. évl cvt. tö.vény é5 az államl

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2oo7, (X. 4,) Korm. .endelet, és a Polgád

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéselaz irányadóak.

III. A MEGÁLLApoDÁs pelrÉreleI

Átadó é5 Átvevő a feladatok ellátásához kapcsolódó vagyon ingyenes használatba

Vétele, llletve egyéb jogcímen történő átvétele során kölcsönösen együttműködve Járnak
el. Az együttrnűködés keretéb€n Átadó közréműködik a járá§l blztos, vagy a

kormánymegbízott által meghatalmazott képvlse!ő jogszabályban meghatározott,

á§étellel kapcsolatos feladatainak ellátásában is.

Átadó a Törvény mellékletében szereplő, jelen meqállapodás elválaszthatatlan részét
képező teljességl nyilatkozat éláírásával telies körü felelősséget vállal az általa tett
nyiIatkozatok é§ az átadott adatok, informáclók, tények, okiratok, dokumentumok
Valóságtartalmáért, teljés körűségéért é5 az érdemi vlzsqálatra alkalmas voltáéít.

Átadó felelósséget Vállal továbbá azért, hogy az ingyenes használatró átódott
Vagyontárgyak állaga a birtokba vétel ldőpontlakor alkalmas az átvett államigazgatási
feladatellákís technikai feltételehek blztosítására és a rendeltetésszerű használatra.

IV, A I4EGÁLLAPoDÁs tnnrnlua

Átadó és ÁtVeVő megállapodnak, hogy Jelen megállapodásban r692ítik az lngatlan é5

ingó Vagyon használatba adásának tárgyi, dologl/ pénzügyi fe|téte|eit, az áwéte|r. ke.ü|ó

1l_i l



á:lamlgazgatási fsladatokat ellátó köztiszwiselók és munkaválla!ók, illetve álláshelyek
számát, llletv€ rcndelkeznek a megállapodás aláírását követőe. óu átadásig keletkező
j09ok.ól és kötelezettséqek.ól,

1, lngat|a.ok ha§ználatba adása

1.1. Átadó tulajdonában lévő lngatlanok

Az Átadó tulaJdonában lévő lngyenes haszná|atba adásl eljárásban érlntett ingatlanok
felsorolésát, illetve az ingatlanok adatait az 1. számú melléklet tartalmézza. Az Átadó
által a Jáási Hiv3ta|nak átengedett lngatl.nhoz kapcsolódó pályázatok fel§orolását a 7,
§zámú melléklet tartaIma22a.

Felek rógzítlk, hogy az 1. számú mellékletben felso.olt lngatlanokat a Járásl Hivatal az
Átadóval kózö§en Jogo9Jlt használnl.

A közösen haszná|t lngatlanok esetében az lngatlan fenntartá§ával, üzemeltetésével,
karbantartásával kapcso'atos költségeket az Átadó és a Járásl Hlvatal közösen viselik
Fe]ek á]ta] közösen meghatározott megosztás §ze.i.t, Ezek közé tartoznak különösen az
lngatlan m|ndennapos használatából eredő ki§ebb h|bák javítá§a. A közösen használt
jngaganok esetében a megosztásra kedlő, illetvé ó klzá.ólag a2 Átadót terhe|ő költségek
behafárolására a kizárólagosan használt lngatlanok.a vonatkozó pontban
meghatározottakat kell alkalmazna.

Átadó és Átvevó kőtelezettsóget vállal arra, hogy a közös használatú és územeltetésű
ingatlanok kladésainak megosztása érdekóben 2013. január 31i9 in9atlanonkéntl
bontásban külön megállapodást kötnek.

Az Átadó é5 az Átvevő megvizsgá|a annak a léhetóségét, hogy az Áwevő által
kizárólagosan. illetve az Átadó és az Áwevó á|tal közósen hósznált ingatlanok,
ingatla.részek tekintetéb.n a közüzemi költségek mérését szolgáló ó.,ák megosztásra,
i]letve az Átvevő nevé.e keíüthetnek-e,

2. Ingó§ágok használatba adá§a

A Törvény értelmében Átádó 2013. lanuár 1. napjától kezdődően Átvevő használatába
adja áz átvéte].e ke.üló államigazgatásl feladatok e|látá§ához szükséges in9ó vagyont. Az
Átadó tula.ldonában lév6 é5 az lngyenes haszná|atba adási euárásban érlntett
ingóságokat az Átadó által összeállított, és a megállapodáshoz csatolt eszközkarton
tartalmazza. A2 lnfokommunlkációs eszközállomány és a szerzőijog alá tartozó termékek
tételes fel§ofolását a 8. számú meltékleten és kúlön eszközkartonon szük§éges
feltüntetnl, A leltár hitelességét Átadó az alálrásával lgazotja.



A Járásl Hlvatalba átkerüló 9épJárművek felsoíolását a 4. számú mellék|et taÉalma22a.

Az átvételre kerülő államigazgatásl feladatok ellátásához szükséges ingóságok 2013.

Január 1. napjától Átvevő önáltó gazdálkodási jogkörébe kerülnek, Amennyiben az Átvevó
az jngósÉgok felettl lngyenes használati Jogát egy, ó tulajdonában, Vagy egy más
jogcimen használatában lévő ingatlanban kívánja gyakorolni, az Átódó és Átvevó az ln§ó
vagyonélemek í]zikai mozgatása 5orán kötele§ egyúttműkódnl annak biztosítása
érdékében, hogy az ál'amlgazgatásl feladatellátáshoz szükséges ingó vagyonelem€k
2013. január 1-Jétől rendelkezé§.e ál|anak, A használatba adás lngyenes és az á§éte're
kerüló államlgazgatási feladatok ellátásának ldőtartamára szól.

3. A.]ánáslHlvatalbakerülőfqglalkoztato§ak

A Töívény alapján a2 áwet! feladatokat ellátók, Valamint az ezzel összefijggésb€n
funkclonálls feladatokat ellátók álláshelyelnek a számát, munkaköílikíe illetve
személyekre lebonwa az 5. számú melléktet ta*.lmazza. Külön rögzíteni szüksége§ a
betó|tetlerül átadott státuszok számát, Átadó kötelezettséget vá|lal továbbá arra, hogy
az 5. számli mellékletben szereplő köztiszwiselők és munkavál'alók személyl anyagát

'e9késöbb 
2012. decemb€r 31-19 átadja Átvevónek,

Az átvétel.e kefülő köztisztviselők és munkavállalók .észére korábban nytijtott
munkáltatól kölcsön vlsszaf]zetése a köztlsztvlselők és munkavállalók részéről
változatlanul az Átadó 1avára történik, Amennyiben tanUlmányi szerződéssel réndelkezö
köztisztviselő Vagy munkavállaló kerül átvételre, a tanulmányi szeiződés tekintetében öz
Átadó helyébe az Átvevó |ép.

Amennyiben a megállapodá§ megköté§e é§ a foglalkoztatottaknak a Járási Hlvátalba
történő átvétele közöttl idópontba. a foglalkoztatottak személye, vagy a foqlalkoztatással
ös5zefü99ő, e megállapodás 5. szárnú mellékletében meghatározott tény vagy adat
megváltozik, azt Átadó három napon belül köteles írásban közólnl ÁtvevőVel.

4. Átadó jogai é§ kötelezettségel

Átadó, mlnt tu'ajdono§ óYénte ellenórzi a kormányhiyatal, mint Átvevő nemzéti
vagyonnal való gazdálkodását. Amennylben - akár ó2 éves el'enőrzés során, akir más
módon - az Átadó tudomásáía Jut, hogy Áfuevő a vagyont nem .endeltetés§zerűen
hasznáUa, Vagy rongá]ja az Átvevőhöz fordulhat, aki köteles 15 napon belül a Vagyon

haszná]atával kapcsolatos álláspontját irásban az Átadó részére eljuttatni. Amennylben
Átadó álláspontja szerlnt a nem rendelt€tésszení használat a továbbiakban i§ folytatódlk
Átadó az Átvevó f€lügyeletl szervéhez fordulhat intézkedé§ megtétele érdekében.

5, Átvevó rogal és kötelezettségei
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Átvevó köteles gondoskodni az általa használt ingó és lngatlan vagyon
ka.banta*iisá.ól, továbbá köteles vlselnl a rendeltetésszerű használattal összefüggésben
felmeri]lt üzemeltetési (beleéítve a biztosításl) fenntartási és javításl költségeket. A
rendelteté§szerű használat soén elhasználódott, elveszett vagy elpusztult ingó
vagyontáígyak pótlása az Átvevö kótelezettsége.

Átvevő óz ingyenesen ha§ználatába adott vagyont rendeltetésszerűen a közvagyont
használó személytől elvá.ható gondossággal hasznáDa, hatékonyan és
költségtakarékosan müködtetl,

Áwevő a használatábö kérüló ingó és lngatlan vagyont harmadik személy részére
használatba vagy bérbe nem adhatja - kivétel ez alól, az Átadó jóVáhagyásáVal, ha azt
ldőlegesen nem használja -, továbbá nem terhelhetl me9 és nem ldegeníthetl el.

Átvevó az államlgazgatásl felódat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont
köteles az Átadó részéle visszaadni. Átv€vó évente egyszer köteles jelenténi az Átadó
felé a használatában lévó vagyont érintő lényeges Változásokat.

6. Vagyonkezelői jog

A Törvény alapján a Magyór Állam lngyenes használatába kerülő vagyontá.gyak
vagyonkeze]őJe a használati jog ke]etkezésével e9yidejűteg a fővárosi és megyet
ko.mányhivatal lesz. A tulajdonos, valamint a vagyonkezelő a hasz!álattal és a
működtetéssel kapc§olatos Valamennyi fontos kérdést a közöttük létr.Jóvő
vagyonkezelési szerződésben rendezlk. A Felek Vállalják, hogy a vagyonkezelé§i
szerződést legkésóbb 2o13. június 3o-i9 megkötlk.

A Vagyonkezelői jog - á használatl jog ingyenes átengedéséhez igazodóan -
határozatlan ;dőre, az átvételíe ke.üló államigazgatásl feladét ellátásának az
időtartamára Jón lé.e.

A vagyonkezelő köteles a vonatkozó jogszabályok előínisól, Valamint a mlndenkol
hatályos számvitel| törvénynek és egyéb számviteti Jogszabályokban foglaltaknak
megfelelóen adatszolgáltatásl és nyllvántartási kötelez€ttségelnek eleget tenni, ennek
keretében köteles az lngyenes használatba adott ingó vagyonra Vonatkozó éves leltárt
e]készíteni.

A vagyonkezelő a tUlajdonosl éllenórzést köteles tűrni, a2 ellenőrzés érdekében
kötalezhető minden kö2érdekből nyllváno§ adat, valamint a7 önkormányzati vagyonra és
vagyonkézelé§.e vonatkozó adat szol9áltatására é§ okirat bemutatására.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
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Átvevő a használatába kerülő vólamennyi ingatlant é,lntóen köteles lntézkednl a

használati jog lngatlan-nyllVántartásba történő bejegyzése lránt a megállopodás aláírását

kóvetően, de legkésőbb 2012. december 31-19. Az ingatlan-nyllvántórtásba történö

bejegyzéshez szükséges "bejeoyzésl 
eng€délyt" az Átadó írásbell nyilatkozat formá.'ában

köteles meoadni.

Felek kötelesek együtaműködnl annak érdekében, hogy a használatába adott

qépjárművek taklntetében Átvevó a közúti közlekedési nyllVántartiisba üzembentartóként

bejegyzésre keíül.Jön, Felek megállapod.ak abban, hogy a bejegyzéssel kapcsolatos

költségek Átv€vöt te.hellk. Fel€k rögzítik továbbá, hogy a belegyzést köVetően

Valamennyl a gépjármű használatáVal kapcsolatos kóltség Átvevőt terheli,

A Járásl Hlvatalnak átengedett Vagyonelemeket érintó pe,es és nemperes, valamint

vé9.ehajtá§! e!árásokat a 6. számú melléklet tartalmazza,

Áwevő az lngyenes ha§ználat időtartama alatt Átadóhoz lntézett egyoldalú

nyilatkozatáVal bármlko. lemondhat a vagyon vagy annak egy része használatlJogáól, A

lemondó nyilatkozatot a lemondás idöponBát megelőzően legalább 30 nappal szükséges

közölnl az Átadóval. A használati Jogóa való lemondás tényét Áwevő köteles Jelezni azon

nyllvántartiisok felé, ahová a használallJ09a bejegyzésr€ került,

Felek tudomásul ve§zik, hoqy ha§zná|ati jo9rol va'ó lemondással egyldejűleg az adoti

vagyontárgy tekintetében megszűnlk a vagyonkezelöl Jog ls, Ennek tényét kötelesek

haladéktalanul átvezetnl a vaqyonkezelésl szerzödésben 15,

Átadó és Átv€vő kapcsolattartókat jelölnek ki, akik a me9állapodásból eredő feladatokat

eqyezt.tik, llletve gondo§kodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések elókészitéséről,

Átadó áttat kijelölt kapcsolattartó(k) |

Neve: Pete csaba Tamás

Beosztásai munkaügyi és lnformatikai ügylntézö

Elérhetősége| 68/440-000/131

Áwevő által kijelölt kapcsolattartó(k)l

Neve: Fodorné dr. szabó zsuzsanna

Beosztásai töavénye§ségi rcferens

Élérhetősége: 66/ 622-062

Fetek rögzítik, hogy kapcsolattartóik ú§án kölcsönösen tájékozta§ák egymást a

vagyonhasználatot érintó minden lényeges körülményről, ténYről Veszélyről, illetve

váttozásról.
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Átadó köt€lezettséget váltal arra, hogy Áwevőt lelen megállapodás aláírását köVető 3
munkanapon belül tájékoztatla a működőképesség fenntartása érdekében szükséges
azonnali teendők (Pl. pénzilgyi műVeletek, be§zámolók, e'számolások, adatszolgáltatások
te[esitése, megiosszabbítandó, felmondandó s2erzódések, kiírandó közbeszerzések stb.)
megtéte!éről é§ határldejé.ől.

Átadó kötelezettséget vállal aíra, hogy az hgyenes használatba kerüló ingatlanok és
ingoságok működését blztosító, a Felek által közösen meghatározott szerzódéseket - a
szeruődések feltételelt tekintve Átvevóvel egyeztewe - 2013. máacius 31. napjálg
meghosszabbítja azzal, hogy a 2013. január 1-Jét köv€tőea a kótelezettségvéllalás az
Átvevót térhell.

Felek kljelentik, hogy Jelen megállapodás végrehajtiisa során a vonatkozó Jogszabátyl
rendelkezéseket figyelembe vévé a2 eljárási cselekmé.yek soíán jóhiszeműen,
egyúttmüködvé Járnók el.

Felek ógzítik, ho§y az átvett államigazgatásl feladatok ellátásá.a szolgáló Vagyon
elldegenlté§ére és megterhelésére 2013. Jónuár 1-jél9 nem k€rülhet 5o.. E rendelkezés
aló] kivételt képeznek azok a Vagyonel€m.k, ame]yeket éíintó Jogügyleteket Átadó a
2011. vagy a 2012, évben döntést hozott, és az abbói befolyó bevótek Átadó a 2012. évi
költségvetésébén terv€zte, továbbá Ávevó egyes Vagyone|emeket éíintóen Átadó
ké.elmére felmentést adhat az elidegeníté§lés terhelésl tilalom alól.

Felek a megállapodásban foglalt feltótelékkel egyetértenek, azokat elfogadják, é5 a2t,
mint akaratukkal mindenben megegye26t, jóváhagyólag írJák alá.

Felek tudomással bírnak ar.ól, hogy a megállapodást 2012. októb€r 31-i9, a
vagyonkezelési szerződést tegkésőbb 2013. júniu§ 30-19 meg kell kötniük és tlsztában
Vannak azzai a ténnyel, hogy e hakíridó elmulasztása az áwételre kerülő államigazqatásl
feladatok el]átásál biztosító Vagyonra vonatkozó lngyenes használat] Jog alapítását nem
ak.dályozza,

Jelen megállapodás 8 eredetl példányban készült és 7 számozott oldalból áll, ame|yból
né9y példány az Átadót, négy példány Áwevót illetl meg.

E.dós Nofbe.t
kor;áiime9bíro§

Átvevő képvls€letéb.n

7 ,.

Kelt| 8ékésc§aba, 2
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TELJESSÉGI NYILATKOZAT

AlulírottRuckMárton,mintaMedgyesegyházaVálosönkormánYzata
képViseletében eljáró polgármester (a továbbiakban| átadó) kijelentem, hogy a mai

napon a Békés Megyei Kormányhivatal - az átVeVő - részére (a továbbiakban| átvevő) a

jegyzőkönyvben átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a járások kialakításáVaI

osszerüggő egyes törvények módosításáról szó|ó 2072, évi XciIL törvényben

meghatároZott Vagyonnal összefüggó adat, információ, tény, okirat, dokumentum,

Valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok é5 az átadott, ismertetett adétok,

információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörúséqéért, és

az érdemi Vizsgálatra alkalmas Voltáért teljes felelősséget VálIalok,

Jelen nyilatkozat elVálaszthatatlan részét kéPezi az átadás-átvételi me9állaPodásnak,

Békéscsaba. 2o12. október 31,

7.^6,2nvzat
,o'' 1rffi*íW§P --+-§
\ ,s',/


