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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 27. § (2) bek. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 2012. október 25-i ülésén tárgyalta és 134/2012. (X.25.) számú 
határozatával fogadta el a Komló Város Önkormányzata és a Baranya Megyei 
Kormányhivatal között a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény értelmében létrejött, a Komlói Járási Hivatal 
feladatellátásához szükséges vagyontárgyak és álláshelyek átadására vonatkozó 
megállapodást. 
 
Ezen megállapodás és mellékletei részletesen tartalmazták a járási hivatal részére átadásra 
kerülő ingatlanrészeket, az átadásra kerülő foglalkoztatottak adatait, az informatikai 
eszközöket, szoftvereket, telekommunikációs és egyéb eszközöket. 
 
A 2012. október 26-án aláírt megállapodás módosítása vált szükségessé az alábbi indokok 
miatt: 
 

− Fent hivatkozott törvény módosította a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. 
törvényt, melynek értelmében a helyi védelmi bizottságok illetékességi területe a 
járásokhoz, illetve a fővárosi kerületekhez igazodik, a helyi védelmi bizottság elnöke a 
fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának vezetője. 
2013. január 1. napjától tehát a polgári védelmi feladatok jelentős része a járási 
hivatalok vezetőinek hatáskörébe tartozik. Ezzel értelemszerűen a Komlói Járási 
Hivatal használatába kell, hogy kerüljön a polgármesteri hivatal alagsorában található 
polgári védelmi helyiség (a melléklet alaprajz szerint – szaggatott vonallal a közös 
használatú helyiségeket jelöli az ábra), mely az eredeti megállapodásnak nem volt 
része. 
 

− A járási hivatal feladatainak ellátáshoz átadásra került a KKN-724 forgalmi rendszámú 
gépjármű, azonban ennek tárolásához garázs átadására nem került sor. Jelen 
megállapodás-módosítás keretében ingyenes használatba kerül a Kossuth Lajos u. 
103/A. épület 3604 hrsz. alatti garázsa. A Baranya Megyei Kormányhivatal 
tulajdonában van a polgármesteri hivatal épülete mögötti garázssor középső garázsa (a 
Komlói Járási Hivatal Járási Földhivatala gépjárművének tárolására szolgál), a jelen 
módosítással használatba adott ingatlanrész lehetővé teszi, hogy a Komlói Járási 
Hivatal részére használatba adott KKN-724 frsz-ú gépjármű tárolása a hivatal épülete 
mögött történhessen, a földhivatali gépjármű tárolására pedig az SZTK épülete 
mögötti garázs szolgál majd. 
 

− A megállapodás aláírása és a járási hivatal működésének megkezdése között eltelt 
időben további egyeztetésekre került sor az átadásra kerülő közszolgálati tisztviselők 
vonatkozásában, ennek megfelelően módosult a megállapodás 5. számú melléklete, 
melyet jelen előterjesztéshez nem csatolunk, de eredetben megtekinthető a 
polgármesteri hivatal 1. emelet 105. irodájában.  
 

− 2012. december 28-án lépett hatályba a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvény, mely módosította a járási 
törvényt az átadásra kerülő államigazgatási feladat- és hatáskörökkel összefüggően a 



települési önkormányzatok által kezelt adatok és működtetett adatbázisok kezelésével 
kapcsolatban. ezen törvénymódosítás átvezetésére került sor a megállapodás-
módosítás 1. sz. mellékletében. 
 

− Pontosításra kerültek továbbá az átadásra kerülő informatikai és telekommunikációs 
eszközök adatait tartalmazó táblázatok is. 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztés alapján – a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjenek elfogadni. 
 
 
 
 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Járási hivatal feladatellátásához szükséges 
vagyontárgyak és álláshelyek átadására vonatkozó megállapodás módosítása tárgyú 
napirendet és az alábbi határozatot hozza: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Komló Város Önkormányzata és a Baranya 
Megyei Kormányhivatal között megkötött megállapodás módosítását elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás módosítást az önkormányzat nevében és 
képviseletében eljárva aláírja. 
 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
Komló, 2013. február 28. 
 
 

Polics József 
polgármester 
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