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Az ülés megnyitása
Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. A járási hivatalok kialakításával
kapcsolatban megállapodást kell kötni a Kormányhivatallal, amelyet a Képviselő-testületnek
el kell fogadnia. Az ismertetett napirenden kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nincs.
Szavazásra teszem fel a napirendi pontot.
A képviselő-testület 7 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal.

Napirendi pontok:
1./ Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás-tervezet.

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor
alpolgármestert és Végh László képviselő-testületi tagot javasolom.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igennel, egyhangúlag elfogadta.
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1.
Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás-tervezet
Lehotainé Kovács Klára polgármester: a megállapodás-tervezetet mindenki megkapta.
A járási hivatalokkal kapcsolatos létszám-, eszköz- és ingatlan átadás ügyében a
Kormányhivatal és az önkormányzat között október 31-ig megállapodást kell kötni. Kérték a
tervezetet az önkormányzat adataival, valamint a táblázatokkal kiegészítve legkésőbb október
25-ig a Képviselő-testület elé terjeszteni elfogadásra.
Dr. Hanák Mária jegyző: az elmúlt 1 hónapban napi szinten dolgoztunk a járások
kialakításával kapcsolatos adatok szolgáltatásával. Október elején a székesfehérvári járással
kapcsolatos tájékoztató volt az érintett polgármestereknek és jegyzőknek. Ott elhangzott,
hogy melyik hivataltól hány főt igényelnek a járási hivatal létrehozásához. Van egy üres
álláshelyünk, azt ajánlottuk fel, és Seregélyes két fő helyett 3 főt ajánlott fel, mert lesz náluk
kirendeltség. Így Seregélyes adott helyettünk egy főt. Az üres álláshelyre kell adni ugyanúgy
számítógépet, telefont stb. Az ügysegéd jelenlétét igényeltük, tudunk biztosítani helyiséget
számára, és talán a hozzá szükséges eszközöket is. Mindehhez egy megállapodást kell kötni a
Kormányhivatallal. Átadjuk ingyenes használatra az eszközöket, a helyiséget
infrastruktúrával, eszközökkel. A járásokról szóló jogszabály nem ad lehetőséget arra, hogy
más legyen a megállapodásban. Elmondták, hogy pluszt nem lehet beletenni, de ami nem
vonatkozik ránk, azt ki lehet hagyni. Az ezek alapján elkészült megállapodás-tervezet került
kiküldésre.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye, javaslata? Nincs. Aki elfogadja a járási hivatallal kapcsolatos megállapodást,
kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2012 (X. 24.) számú
Határozata
Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodásról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatalok
kialakításának biztosítására az előterjesztés szerinti tartalommal
megállapodást köt a Fejér Megyei Kormányhivatallal.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Dr. Hanák Mária jegyző
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést bezárta.
K.m.f.

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

dr. Hanák Mária
jegyző

Mrázik Sándor
hitelesítő

Végh László
hitelesítő
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