Megállapodás a járási hivatalok kialakításához
amely létrejött egyrészről:
Jutasi Kálmán polgármester,
Rábapatona Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője,
másrészről:
Széles Sándor kormánymegbízott,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) képviselője
- együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1) A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 11. § (2)
bekezdése alapján a Járási Hivatal az Önkormányzat településén 2013. január 1-jétől települési
ügysegéd útján az átkerülő államigazgatási feladatokkal kapcsolatban ügysegédi szolgáltatást
nyújt. Fentiek alapján jelen megállapodás célja az ügysegédi szolgáltatás nyújtását lehetővé tevő
körülmények biztosítása.
2) Az Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
Kormányhivatal által későbbiekben meghatározott ügyfélfogadási időre a települési ügysegéd
számára, az ügysegédi szolgáltatás nyújtásához szükséges, ügyfélfogadásra alkalmas, ingyenes
használatú helyiséget és ingó eszközöket biztosít az önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló
ingatlanban.

3) Az Önkormányzat és a Kormányhivatal a feladatok ellátásához kapcsolódó vagyon ingyenes
használatba

vétele

során

kölcsönösen

együttműködve

járnak

el.

Az Önkormányzat felelősséget vállal azért, hogy az ingyenes használatra rendelkezésre bocsátott
vagyontárgyak állaga a települési ügysegéd által történő feladatellátás idején, folyamatosan
alkalmas az átkerülő államigazgatási feladatokkal kapcsolatos ügysegédi szolgáltatás technikai
feltételeinek biztosítására és a rendeltetésszerű használatra.
4) Az Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
Kormányhivatal által meghatározott rendszerességgel és időtartamban ingyenesen biztosítja a
települési ügysegéd általi átvételre kerülő államigazgatási feladatokkal kapcsolatos ügysegédi
szolgáltatás nyújtásához szükséges ingatlan- és ingóhasználatot.
5) Az Önkormányzat a települési ügysegéd feladatellátásának ideje alatt folyamatosan ellenőrizheti a
használatra rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatát.
6) A Kormányhivatal az ingyenesen használatra átengedett vagyont rendeltetésszerűen, a
közvagyont használó személytől elvárható gondossággal használja.
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7) 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 8 eredeti példányban készült és 2 számozott oldalból áll, amelyből 4 példány az
Önkormányzatot, 4 példány a Kormányhivatalt illeti meg.
Kelt: ................................, 2012. október
.........................................................
Jutasi Kálmán
polgármester

.........................................................
Széles Sándor
kormánymegbízott

Önkormányzat képviseletében

Kormányhivatal képviseletében

Ellenjegyzem 2012. október … napján:

.........................................................
Dr. Herédi Erika
jogtanácsos
Székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32.

Ellenjegyzem 2012. október … napján:

.........................................................
Reif Lászlóné
pénzügyi főosztályvezető
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