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Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosítása válik szükségessé, mivel a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás önkormányzati szintről járási szintre történő átadása kapcsán 

a járási ügysegéd jelenléti ideje a településen megváltozik. Kérem a Tisztelt Képviselőket a 

megállapodás elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.(III.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal között kötendő megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Varga Péter polgármester 

 

Vaszar, 2015. március 11. 

 

 

 Varga Péter 

 polgármester 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

Külön megállapodás módosítására 

 

 

amely létrejött egyrészről 

Vaszar Község Önkormányzata (székhely: 8542 Vaszar, Fő u. 29. képviseletében Varga 

Péter polgármester, mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó), 

 

másrészről 

a Veszprém Megyei Kormányhivatal (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 

képviseletében Takács Szabolcs kormánymegbízott, mint használatba vevő (a 

továbbiakban: Használatba vevő) 

 

–  együttesen: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények:  

1.  Felek rögzítik, hogy 2012.10.25. napján köztük megállapodás (a továbbiakban: 

Megállapodás) jött létre a járásokhoz átkerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan és ingó vagyon, továbbá vagyoni értékű jog 

Magyar Állam általi ingyenes használati, illetve – az előbbi vagyoni elemeken túlmenően –  

az Átadó döntése szerint egyéb jogcímen történő jogának alapításához kapcsolódó főbb 

feladatok, illetve a Felek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása tárgyában. 
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2. Rögzítik továbbá, hogy az általuk megkötött Megállapodás 1. számú mellékletében 

rögzítésre kerültek az önkormányzati hivatal Járási Hivatal részére átengedett ingatlanrész 

(a továbbiakban: Ingatlanrész) adatai, melyet a Járási Hivatal a járási ügysegédi feladatok 

ellátására vesz igénybe. 

 

3. Felek által kötött Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a köztük létrejött 

Külön megállapodás közös használatú ingatlan költségeiről (a továbbiakban: Külön 

megállapodás). 

 

4.  Felek megállapodnak, hogy a 3. pontban meghatározott Külön megállapodás 3. pontját 

az alábbiak szerint módosítják: 

 

„3. Felek megállapodnak abban, hogy a járási ügysegéd az 1. melléklet szerinti 

időtartamban és rendszerességgel ügyfélfogadást tart a Használatba adó által átengedett 

ingatlanrészben. A települési ügysegédi fogadóóráit egyeztetik a Felek, a változásokról 15 

nappal korábban tájékoztatják egymást, és a helyben szokásos módon gondoskodnak a 

lakosság tájékoztatásáról.” 

 

5. A Külön megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban 

maradnak és jelen módosítással együtt érvényesek.  

 

 

6. Jelen megállapodás Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete által az ../2015. 

(III.…..) számú határozattal került jóváhagyásra. 

 

7. Jelen megállapodás 2015. március 1. napján lép hatályba.  

 

8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 

13.) Korm. rendelet szabályai irányadóak. 

 

Felek a megállapodásban foglaltakkal egyetértenek, azokat elfogadják, és azt mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 
 
2015.  …………….. 
 
 
Használatba adó:      Használatba vevő: 
 
 
………………………………… …………………………….. 
 Varga Péter Takács Szabolcs 
  polgármester kormánymegbízott 
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Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

……………………………… …………………………… 

 Kalmár Csaba       Zéman Györgyi 

  pénzügyi főosztályvezető 

Jogi ellenjegyzés:  

 

……………………………… …………………………… 

   Dr. Mikulási Erzsébet 

         jogtanácsos 

 

Szakmai ellenjegyzés:  

  …………………………… 

  Horváthné Farkas Andrea 

         járási hivatalvezető 

 

 

 

 

1. melléklet: 

 

 

Közös használatú ingatlan költségeiről szóló külön megállapodáshoz 

 

 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal személyi állományához tartozó 

települési ügysegéd ügyfélfogadási ideje Vaszar településen: 

 

 

Ügyfélfogadás 

rendszeressége időpont időtartam 

hetente hétfő 8,00-12,00 

 

 

 

 
 


