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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2015. (VII.28.) számú
határozata

Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal ügysegédeinek
térítésmentes elhelyezésével kapcsolatos megállapodás elfogadása

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a „Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal 
ügysegédeinek térítésmentes elhelyezésével kapcsolatos megállapodás elfogadása” című 
napirendi pontot és az ügyben az alábbi döntést hozta:

Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási Hivatal  ideiglenes ügysegédei államigazgatási feladatainak ellátását
biztosító önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész és ingó vagyon kormányhivatal
általi  ingyenes  használatba  vétele,  továbbá  az  ingatlanrész  üzemeltetési  költségeinek
Kormányhivatal által Önkormányzat részére történő megtérítése tárgyú Fejér Megyei
Kormányhivatallal ( 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kötendő megállapodás-
tervezetet,  mely  jelen  határozat  1.  melléklete  megtárgyalta  és  azt   változtatás  nélkül
elfogadja, jóváhagyja.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Fejér Megyei Kormányhivatallal ( 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kötendő
Sárbogárdi  Járási  Hivatal  ügysegédeinek  térítésmentes  elhelyezésével  kapcsolatos
megállapodást aláírja az ügyben a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Fischer József polgármester

Határidő: 2015. július 31.

(: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk.
                           polgármester                                                                             jegyző

A kivonat hiteles !
Hantos, 2015. július 30.

/:Finta Florencia:/
jegyzőkönyvvezető
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2015. (VII.28.) számú 
határozata 1. melléklete

Megállapodás száma:

Megállapodás a járási ideiglenes ügysegédek elhelyezésének feltételeiről

amely létrejött egyrészről:
Fischer József  polgármester,
a Hantos Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) képviselője,

mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Átadó)

másrészről:
Dr. Simon László kormánymegbízott, 
Fejér Megyei Kormányhivatal képviselője

mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt: Átvevő)
- együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény és a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet
alapján  a  jogszabály  által  meghatározott,  átvételre  kerülő  államigazgatási  feladatok
ellátásának biztosítására a települési önkormányzatok meghatározott körű vagyona és vagyoni
értékű joga a kormányhivatal ingyenes használatába került. 

Az  előző  bekezdésben  foglaltakat  figyelembe  véve  a  járási  ideiglenes  ügysegédek
államigazgatási  feladatainak  ellátásához  szükséges  ingatlanrész  és  ingó  vagyon  ingyenes
használatba adásáról, illetve vételéről Felek megállapodást kötnek.

II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

Jelen megállapodás tárgya az ideiglenes ügysegédek államigazgatási feladatainak ellátását
biztosító önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész és ingó vagyon kormányhivatal általi
ingyenes használatba vétele, továbbá az ingatlanrész üzemeltetési költségeinek Átvevő által
Átadó részére történő megtérítése.

III. A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI

Átadó és Átvevő a feladatok ellátásához kapcsolódó vagyon ingyenes használatba vétele
során kölcsönösen együttműködve jár el.

Átadó felelősséget vállal továbbá azért, hogy az ingyenes használatra átadott vagyontárgyak
állaga  a  IV.1.  pont  szerinti  időtartamban  alkalmas  az  átvett  államigazgatási  feladatellátás
technikai feltételeinek biztosítására és a rendeltetésszerű használatra.
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IV. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

Átadó és Átvevő megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik az ingatlanrész és
ingó  vagyon  használatba  adásának  tárgyi,  dologi,  pénzügyi  feltételeit,  illetve  az  ingatlan
üzemeltetési költségei megtérítését.

1. Ingatlanrész használatba adása
Átadó  meghatározott  időtartamra  ingyenes  használatba  adja  a  belterület  48/3  hrsz-ú,

természetben 2434 Hantos, Nagylóki út 3.  ingatlan  17,6  m² területi ingatlanrészét.
Átvevő az ingatlanrészt heti 1 óra időtartamban használhatja.
Átadó a használattal összefüggésben üzemeltetési költséget nem számít fel.
2. Ingóságok használatba adása
Átadó az 1. pontban meghatározott időtartamra ingyenes használatba adja Átvevő részére

jelen megállapodás mellékletében foglalt ingóságokat.
3. Átadó jogai és kötelezettségei
Amennyiben  az  Átadó  tudomására  jut,  hogy Átvevő a  vagyont  nem rendeltetésszerűen

használja,  vagy  rongálja  az  Átvevőhöz  fordulhat,  aki  köteles  15  napon  belül  a  vagyon
használatával kapcsolatos álláspontját írásban az Átadó részére eljuttatni. Amennyiben Átadó
álláspontja szerint a nem rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik Átadó az
Átvevő felügyeleti szervéhez fordulhat intézkedés megtétele érdekében.

4. Átvevő jogai és kötelezettségei
A  rendeltetésszerű  használat  során  elhasználódott,  elveszett  vagy  elpusztult  ingó

vagyontárgyak pótlása az Átadó kötelezettsége.
Átvevő az ingyenesen használatába adott vagyont rendeltetésszerűen a közvagyont használó

személytől elvárható gondossággal használja, hatékonyan és költségtakarékosan működteti.

V. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA

Jelen megállapodás mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.
 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Átadó  és  Átvevő  jelen  megállapodásból  eredő  feladatok  végrehajtására  az  alábbi
kapcsolattartókat jelölik ki. 

Átadó által kijelölt kapcsolattartó(k):
Neve: Fischer József
Beosztása: polgármester
Elérhetősége: 06(25)506-000, 06(70) 883-1988

Átvevő által kijelölt kapcsolattartó(k):
Neve: Simon János
Beosztása: Fejér Megyei Kormányhivatal  Sárbogárdi Járási Hivatala vezetője
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Elérhetősége: 06 (25) 520-291

Felek  rögzítik,  hogy  kapcsolattartóik  útján  kölcsönösen  tájékoztatják  egymást  a
vagyonhasználatot  érintő  minden  lényeges  körülményről,  tényről,  veszélyről,  illetve
változásról.

Felek  kijelentik,  hogy  jelen  megállapodás  végrehajtása  során  a  vonatkozó  jogszabályi
rendelkezéseket  figyelembe  véve  az  eljárási  cselekmények  során  jóhiszeműen,
együttműködve járnak el.

Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült és 3 számozott oldalból áll, amelyből 2
példány az Átadót, 2  példány Átvevőt illeti meg.

Kelt: Hantos, 2015. július ..............................................

.........................................................
                   Fischer József

                 polgármester 
            Átadó képviseletében

 .........................................................
  Dr. Simon László
kormánymegbízott 

Átvevő képviseletében
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