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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület emeleti nagytanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester  

Barsi László    Csiger Lajos   

Csirmaz József   Csirmaz Zsolt     

Guti Árpád               Malatinszky Károly     

Molnár Istvánné   Bóta Gáspár  

 

Igazoltan maradt távol:  Takács József 

Nyeste László képviselő  

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Dr. Hajdu András alpolgármester  

Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

Bocsi Anna irodavezető  

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. 

Jelen van 10 fő képviselő. Nyeste László képviselő és Takács József képviselő elfoglaltsága miatt 

igazoltan marad távol az ülésről. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Barsi László és Bóta Gáspár  

képviselőket.  

 

 

Később került  kiküldésre: 

 Járási Hivatal kialakítására vonatkozó megállapodás jóváhagyásával kapcsolatos 

előterjesztés  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el, így azt szavazásra teszi fel.  

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

260/2012. (X.25.) önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása 

 

 

1.) Járási Hivatal kialakítására vonatkozó megállapodás jóváhagyása  
Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző  

 

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

1.)Járási Hivatal kialakítására vonatkozó megállapodás jóváhagyása 
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt a 

mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Jakab Orsolya jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országgyűlés 2012. évi XCIII. 

törvénnyel  elfogadta a járások kialakításáról szóló jogszabályt. 2013. január 01-től kialakulnak a 

járási hivatalok az egész ország területén. Mezőkövesd járási hivatali központ lesz, ami azt 

jelenti, hogy a hivatal felállításáról az önkormányzatnak megállapodást kell kötni a 

Kormányhivatallal, amelyre holnapi nap folyamán kerül sor. A járási hivatalokról elmondja, hogy 

átkerülnek olyan államigazgatási feladatok, melyek eddig az önkormányzatoknál voltak, pl. 

okmányiroda, gyámhivatal, szociális feladatok közül az  alanyi jogú ellátások. A többi viszont 

marad az önkormányzatnál. Átkerülnek  a járáshoz a Munkaügyi Központ Mezőkövesdi 

Kirendeltségének és a Földhivatal helyi kirendeltségének a feladatai, az állategészségügyi 

feladatok, és ezek eddig közvetlenül a Kormányhivatal alá tartoztak. A hivatal kialakításához az 

önkormányzatnak tevékenyen kellett hozzájárulni, a helyiségeken kívül biztosítani kellett a 

létszámot, ami 26 főt jelent a városban. Ezek a személyek a Polgármesteri Hivatal  létszámából 

kerülnek áthelyezésre a járási hivatalba, mint kormánytisztviselők. Biztosítani kell az eszközöket, 

telekommunikációs eszközöket, hálózati szervert stb. Október elején elkezdődtek az egyeztetések 

a személyek,  eszközök átvételével kapcsolatban, ill. biztosítani kellett az irodahelyiségekben 
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lévő bútorokat is. A Mezőkövesdi Járási Hivatal a Polgármesteri Hivatal „A” épületének 

földszintjén kerül kialakításra (a szakigazgatási szervek a jelenlegi helyükön maradnak) a 

Pénzügyi és a Városüzemeltetési iroda folyosóin lévő helyiségek átvételével.  

 

Csirmaz József a megállapodás tervezet II. pont 3. bekezdésével kapcsolatban kérdezi, hogy 

miért ad az önkormányzat tulajdonjogot a Kormányhivatalnak, másik helyen pedig ingyenes 

használatról van szó a megállapodásban, nem érti miért van ez?  

 

Dr. Jakab Orsolya jegyző a járási hivatalokra vonatkozó megállapodás mintát a  218/2012. 

(VIII.13.) Korm. rendelet tartalmazza. Arról van szó, hogy az átadó felajánlhat akár tulajdonba is 

ingatlant, de a város esetében ingyenes használatba adják, a helyiségeket, amik továbbra is 

önkormányzati tulajdonban maradnak. Felhívja a figyelmet, hogy a részletes tárgyi eszköz leltár 

megtekinthető a hivatalban. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  az átadás jogcíme ingyenes használat. A megállapodás általános 

megszövegezett megállapodás, ahány járás annyi féle dolog van, a melléklet tartalmazza a 

konkrét dolgokat. Mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem 

hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében, és 1 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

261/2012. (X.25.) önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesdi Járási Hivatal kialakításáról 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatal 

kialakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a járási hivatalokról szóló 218/2012. 

(VIII.13.) Korm. rendelet alapján elkészített, - az előterjesztés mellékletét képező -  

„Megállapodás a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához „megnevezésű 

megállapodást jóváhagyja.  

 

2./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenes használatra 

biztosít az önkormányzat tulajdonában és hivatalos helyiségében lévő 3400 

Mezőkövesd, Mátyás király út 112. szám alatti 1510 helyrajzi számú, Polgármesteri 

Hivatal „A” épület földszinti részéből 334 m² területet járási hivatal kialakítása céljára, 

a mellékelt helyszínrajz szerint. Az irodákhoz tartozó ügyintézésre alkalmas szokásos 

berendezési és felszerelési tárgyak is a járási hivatal ingyenes használatába kerülnek, 

jelen előterjesztés melléklete szerint.  
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3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő 

aláírására, illetve a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután több napirendi pont nem lévén- megköszöni a 

megjelenést, és az ülést berekesztette.  

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya       Dr. Fekete Zoltán  

  jegyző            polgármester  

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

 Barsi László        Bóta Gáspár  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 


