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Papai Jarashoz tartozo teiepuiesi onkormanyzat

Polgarrnestere es Jegyzoje reszere

Szekhelyen

Tisztelt Polgarmester Asszony / Or !

"fisztelt Jegyzo Asszony /Or!

A j&rasi (fov£rosi keruleti) hivatalokrol szolo 218/2012. (VIII, 13.) Korm. rendeiet 1. § (1)
bekezdese szerint »A jarasi hivatal a feladatait az iiletekessegebe tartozo teiepulesek
tekinteteben kirende!ts£gek es teiepuiesi ugysegedek utjan is eliathatja,"

Ahogy azt szoban, illetve telefonon mar elozetesen jeleztuk, a 2015. marcius l-jet6l a
jarasi hivatal hataskor6be kerulo penzbeli szociaiis ellatasokkal osszefuggo feiadatok
biztositasa erdekeben sor kerul az ugysegedi h^ldzatatalakitasara, kiterjeszt^sere.

A teiepuiesi ugysegedi rendszer £taiakftas£nak ceija, hogy az allampolgdroknak olyan
telepuleseken is lehetosege legyen allamigazgatasi ugyek kezdemenyezesere, es
intez^sere, amelyek nem jarasi sz§khelyek, vagy kirendeltsegek, tovabb^ az
ugyintezes ne keruljon tavolabb az ailampolgarokto! az eddigieknel,

Azon te!epulesi onkormanyzatokka!, ahoi 2015, marcius l-jet6l uj helyszinkent
teiepuiesi ugyseged mukddik a kormanyhivatainak megallapodast szukseges kotnie.

A meg^Hapodas-tervezetet az erintett Kepviselo-testuletnek is jova keli hagynia,
Tekintettei arra, hogy a koltsegvetesi rendeletek elfogadasaval kapcsoiatban varhatoan
a kozeijdvoben valamennyi kepviselo-testuiet uiest tart, indokolt a szukseges dontes
elokeszitese.

8500 Papa, F6 u. 12.
telefon: 89/ 512-700, Fax: 897 512-721, e-mail: hivatal@vemkh.gov.hu



Meilekelten megkuiddm a Kormanyhivatal Jogi Osztalya altal eikeszftett megaiiapodas
mintat, Kerem, hogy amennyiben a megallapodas-tervezettel kapcsoiatban kerdese,
eszrevetele, javasiata van, ugy azt reszemre jelezze, akar telefonon (89 / 512-701, 06
70 436-5115 ) akar szemelyesen eiozetesen egyeztetett idopontban keszseggel allok
rendelkezesukre.

Az egyes telepuleseken torteno ugyfeifogadas idopontjanak, idotartamanak
veglegesftese foiyamatban van, figyelembe veve az ugyseg§d egyeb feladatait, a
kozlekedesi lehetosegeket, vaiamint lehetoseg szerint a hivatalok jelenlegi nyitva
tartasat is. A vegieges adatokat legkesobb a jovo het eiejen az Onok reszere is
megkuldom, ahol a Kepviselo-testuleti Dies idopontja miatt elobb szukseges, azt kerem
jelezzek.

Mellekelem tovabba a Kepviselo-testuiet Mai torteno jovahagyassai kapcsoiatban
szukseges hatarozatra vonatkozoan 2 db hatarozati javasiat mintat, melyeknek
hasznaiata termeszetesen nem kdtelezd, csak az eiok£szito munkak megkonnyftese
erdekeben keszitettuk el.

V§lemenyem szerint a 2, sz, hatArozati javasiat minta elfogadasaval
zokkenomentesebben biztosithato az ugysegedi feladatok ellatasa, tekintettel arra,
hogy akar az autobusz menetrend valtozasa, akar az idokozben szerzett gyakorlati
tapasztalatok alapjan ha a kdzeljovdben szuksegesse valik a megailapodas
elsosorban a melleklet - modosftasa ugy, arra a Kepviselo-testuiet osszehivdsa nelkul
is sor kerulhessen.

Kerem, hogy az eifogadott megaiiapodast 4 peldanyban alafrva, az azt jovahagyo
kepviselo-testuleti hatarozat kivonataval egyutt r^sziinkre 2015. februar 20-ig
megkuldeni sziveskedjenek.

A fentiekkei kapcsoiatban eddigi es jovobeni szfves egyuttmukdd§suket ezuton is

koszdndm, bfzom abban, hogy ennek az egyuttmukodesnek koszdnhetoen a polgarok
reszere nyujtott szolg£itatasokat a jovoben is hatekonyan tudjuk biztositani.

Papa, 2015. februar 5,

%Tiszte!ettei:

v"' &\A^ ̂ iv/ Horvathn^ Farkas Andrea

N - v^iiuo>X
--'' jarasi hivatalvezeto

8500 Peoa, FQ -j. 12,
: B9/51.2»700J1ax: 89/512-721,2-ms#: Kvatei@papa.vemkh.gcv.fij



HATAROZATI JAVASLAT (1)

Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a telepulesi ugysegedi
feladatok ellatasara vonatkozoan a Veszprem Megyei Kormanyhivatallal kotendo
megallapodas-tervezetben foglaltakkal egyetert. A megallapodast az eloterjesztes
mellekleteben foglaltak szerint jovahagyja, felhatalmazza a polgarmestert az
alairasra.

Hatarido: azonnal

Felelos: Polgarmester

HATAROZATI JAVASLAT (2)

Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a telepulesi ugysegedi feladatok
ellatasara vonatkozoan a Veszprem Megyei Kormanyhivatallal kotendo
megallapodas-tervezetben foglaltakkal egyetert.

A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgarmestert a megallapodas alairasara,
valamint annak az ugyfelfogadas idopontja, idotartama vonatkozasaban jovoben
esedekesse valo szukseg szerinti modositasainak alairasara.

A Kepviselo-testulet utasitja a Polgarmestert, hogy az ugysegedi feladatok ellatasara
vonatkozoan alairt megallapodas esetleges modositasarol a soron kovetkezo ulesen
tajekoztassa a Kepviselo-testuletet.

Hatarido: azonnal, illetve folyamatos

Felelos: Polgarmester



Megallapodas telepulesi ugysegedi feladatok ellatasara

amely letrejott egyreszrol:

Aczel Peter polgarmester, Kulsovat Onkormanyzatanak (szekhely: 9532 Kulsovat,
Kossuth utca 70.) kepviseloje, mint hasznalatba ado (a tovabbiakban: Hasznalatba ado),

masreszrol:

Takacs Szabolcs kormanymegbizott,
a Veszprem Megyei Kormanyhivatal (szekhely: 8200 Veszprem, Megyehaz ter 1.)
kepviseloje, mint hasznalatba vevo (a tovabbiakban: Hasznalatba vevo)

- egyiittesen: Felek - kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel:

1. A jarasi (fovarosi keruleti) hivatalokrol szolo 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdese szerint ,A jarasi hivatal a feladatait az iiletekessegebe tartozo telepulesek
tekinteteben kirendeltsegek es telepulesi ugysegedek utjan is ellathatja."

2. Felek rogzitik, hogy a telepulesi ugysegedi rendszer kialakitasanak celja, hogy az
allampolgaroknak olyan telepuleseken is lehetosege legyen allamigazgatasi ugyek
kezdemenyezesere, es intezesere, ameiyek nem jarasi szekhelyek, vagy kirendeltsegek,
tovabba az ugyintezes ne keruljon tavolabb az allampolgaroktol az eddigieknel.

3. Felek megallapodnak abban, hogy a telepulesi ugyseged jelen megailapodas 1.
melleklet szerinti idotartamban es rendszeresseggel ugyfelfogadast tart a Hasznalatba ado
aftal biztositott, tulajdonat kepezo alabbi helyisegben:

Onkormanyzati Hivatal Kulsovat Kossuth utca 70,

4. Hasznalatba ado vallalja, hogy a 3. pontban megjelolt ingatlanreszt a telepulesi
ugysegedi feladatok ellatasara a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 11. §
(13) bekezdesenek figyelembevetelevel teritesmentesen biztositja a Hasznalatba vevo
reszere, tovabba viseli annak fenntartasaval, uzemeltetesevel, karbantartasaval
kapcsolatos koltsegeket, igy kuldndsen a kozuzemi szolgaltatasok dijat es az ingatlan
rendeltetesszeru hasznalatabol eredo javitasokat. A telepulesi ugyseged altal okozott
kisebb hibak javitasa a Hasznalatba vevot terheli. Az ezen kivuli, kuionosen az eptilet
szerkezetet is erinto atalakitasok, felujitasok, rekonstrukciok elvegzese annak a felnek a
kotelezettsege, akinek az atalakitas, a felujitas, a rekonstrukcio az erdekeben all, illetve
aki azt szuksegesnek tartja.

5. Felek rdgzitik, hogy az ugysegedi feladatok ellatasahoz szukseges irodai berendezest-
kuldndsen iroasztalt, szeket es asztali szamitogepet, nyomtatot, valamint internet
elerhetoseget - a Hasznalatba ado teritesmentesen biztositja a Hasznalatba vevo reszere.

6, Jelen megallapodast a Felek hatarozatlan idore kotik, amelyet barmelyik fel indokolas
nelkul a masik felhez intezett irasbeli nyilatkozattal 30 napos hataridovel felmondhat.



7. Felek megallapodnak abban, hogy a telepulesi ugysegedi fogadoorakat egyeztetik, a
valtozasokrol 15 nappal korabban tajekoztatjak egymast, es a helyben szokasos modon
gondoskodnak a lakossag tajekoztatasarol.

8. Jelen megallapodas Kulsovat Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testulete altal a 2/2015.
(II. 13.) szamu hatarozattai kerult jovahagyasra.

Jelen megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvrol szolo
2013. evi V. torveny es a jarasi (fovarosi keruleti) hivatalokrol szolo 218/2012. (VIM. 13.)
Korm. rendelet szabalyai iranyadoak.

Felek a megallapodasban foglaltakkal egyetertenek, azokat elfogadjak, es azt mint
akaratukkal mindenben megegyezo, jovahagyolag irjak ala.

Kulsovat, 2015. februar 19.

Hasznalatba ado: Hasznalatba vevo:

Aczel Peter
polgarmester

Takacs Szabolcs
kormanymegbizott

Penzugyi ellenjegyzes:

Jogi ellenjegyzes:

Szakmai ellenjegyzes:

Zeman Gyorgyi
penzugyi foosztalyvezeto

Dr. Mikulasi Erzsebet
jogtanacsos

Horvathne Farkas Andrea
jarasi hivatalvezeto



1. melleklet:

A telepulesi iigysegedi feladatok ellatasrol szolo megallapodashoz

A Veszprem Megyei Kormanyhivatal Papai Jarasi Hivatal szemeiyi allomanyahoz tartozo

telepulesi ugyseged ugyfelfogadasi idejetelepul£sen:

Ugyfelfogadas

rendszeressege

hetente

idopont

csutortok

idotartam

15,00-16,00
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