Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 17-én, a
községházán tartott nyilvános, rendkívüli ülésről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Kiszeli Lajos alpolgármester
Dr. Angyalics Attila képviselő
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Hiányzik: Sárvári István és Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző
Kovács Gábor köszönti a képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelent képviselőket, az
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 5 képviselő jelen van, két képviselő hiányzik tehát az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Kiszeli Lajos és Nátz Miklós képviselőket kéri
fel. Elmondja, hogy a rendkívüli ülésnek egy napirendi pontja van: az önkormányzat és a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal közötti megállapodás a járási hivatal
kialakításával kapcsolatban. Kéri, hogy aki a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2012. (X. 17.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.
október 17-i rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Az önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal közötti megállapodás a járási hivatal kialakításával
kapcsolatban.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kiszeli Lajos és Nátz Miklós képviselők
1. Az önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal közötti
megállapodás a járási hivatal kialakításával kapcsolatban.
Előterjesztés ld. 1. sz. melléklet
Kovács Gábor elmondja, hogy járások kialakításáról szóló törvény szerint a Magyar Állam
képviseletében eljáró Kormányhivatallal a járások kialakításával kapcsolatos megállapodást
október 31-ig meg kell kötni. A rendkívüli ülés meghívójának kiküldését követően megkaptuk
a Kormányhivataltól a megállapodás tervezetét, amelyet ki is küldtünk a képviselő-testület
tagjainak. A megállapodás tervezetével együtt az aláírásra szóló meghívó is megérkezett,
amely október 25-én 10 órára szól, tehát a rendes ülésen már késő lenne a döntéshozatal. A
megállapodás előkészítéseként, még a nyár folyamán előzetes felmérések történtek a
hivatalnál. Összeállt egy olyan háttéranyag, amely alapján a döntés megszületett. A
megállapodást a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. A polgármester csak a határozat
birtokában írhat alá. A kiküldött anyag részletesen ismerteti az egész folyamatot, az átadás1

átvételt, illetve a teljességi nyilatkozatot. A megállapodás a hivatalt is érinteni fogja. A leendő
járási központ, amely Mosonmagyaróváron lesz, személyzeti részét a települések személyi
állománya fogja kitenni. Az átvilágítás után tudható, hogy melyik községből hány és milyen
végzettségű főt visznek a központba. Esetünkben ez 3 státuszt érint, ebből az egyik olyan, ami
nem is volt betöltve a hivatalnál és ezt a státuszt elvonják. A másik bizonyos
szakvégzettséggel rendelkező lehetett csak, amelyből 2 fő van a hivatalban. Az egyik Gál
Lászlóné, akinek a funkciója meg fog maradni a hivatalban. A másik Héczné Lébényi Klára,
akinek szintén ilyen végzettsége van, ő átkerül január 1-től a járáshoz. Hivatalosan bejelenti,
hogy a járás vezetésének élére pedig jegyző asszonyt szeretnék kinevezni, tehát az ő személye
lesz a harmadik személy. Az ő feladata lesz működőképes állapotba hozni a járási hivatalt.
Jelen ismereteik szerint november 15-ig lesz a hivatalban a jegyző asszony. Megkéri dr.
Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyzőt, hogy amennyiben kiegészíteni valója van, szíveskedjék
megtenni.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy nyáron történt egy felmérés, amelynek során
minden önkormányzatnál felmérték a személyi állományt és a tárgyi eszközöket. Ez alapján,
és az ellátott feladatok alapján számolták ki azt, hogy melyik önkormányzatnak hány embert
kell majd átadni a járáshoz. A lébényi hivatal esetében ez három főt jelent. A járáshoz
átkerülő feladatoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozókat vesz át a járás, ha
ilyen nincs, akkor üres álláshelyet. Szociális és gyermekvédelmi feladatok mennek át
többnyire. A képesítési feltételeknek valóban csak két ember felel meg a hivatalból. Az egyik
Gálné, akinek a gyermekvédelmi feladatra van meg a képesítése, a másik Héczné, aki
szociálpedagógusi főiskolai végzettséggel rendelkezik, ő kerül át a járáshoz. Gálné feladata az
anyakönyvvezetés is. Anyakönyvvezető nélkül nem maradhat az önkormányzat, a mecséri
feladatokat is ő látja el. Az átadandó létszámmal csökken majd az önkormányzatnak a
finanszírozása a következő évi költségvetésben. Azt nem tudja, hogy ez számszerűsítve mit
jelent. Elmondja, hogy őt felkérték erre a feladatra, a szakmai része nagyon vonzó, hiszen egy
teljesen új dologról van szó. Reméli, hogy nem fogja megbánni a döntését. Örül, hogy itt
lehetett, jól érezte magát. Sok a bizonytalanság, nem csak a járási feladatoknál, hanem az itt
maradó feladatok esetében is. Még most is vannak folyamatban jogszabályváltozások, amik
érinteni fogják a feladatokat. A kisebb településeket ezek annyira nem érintik, az
építéshatóság, a telepengedélyezés, környezetvédelmi feladatok, ezek már a központhoz
vannak telepítve és ezek is át fognak kerülni folyamatosan a járáshoz.
Kiszeli Lajos: Lébényből 3 főt visznek el. Mennyit visznek el a többi településről.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta: A járási hivatal úgy fog felállni, hogy lesz egy törzshivatal
és lesznek a szakigazgatási szervek. A törzshivatal a központ, ami közvetlenül a
hivatalvezetőhöz tartozik. A szakigazgatási szervek, mint pl. a földhivatal, ÁNTSZ,
állategészségügy, munkaügyi központ, és a gyámhivatal is szakigazgatási szervként fog
működni. A törzshivatal 69 fővel fog felállni. Mosonszentmiklósról 2 főt,
Mosonmagyaróvárról 18 főt, plusz a gyámhivatalt és az okmányirodát, összesen 42 főt
visznek el, Jánossomorjáról 8 főt, akik közül 3 okmányirodás. Plusz információ, szerinte ez
Lébényt érintően jó hír, hogy lesz itt kormányablak.
Nátz Miklós megkérdezi, hogy milyen volt a harmadik pozíció, ami nem volt betöltve?
Milyen helyiséget kell biztosítani?
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta elmondja, hogy az üres álláshely. Ingatlant tőlünk nem
visznek el, azt csak a székhelyekről. Itt csak az ingó eszközökről és a személyekről van szó.
Asztal, szék, informatika és a három ember. Ezen túl az ügysegédnek, kell helyet biztosítani.
Ügysegédi megállapodást a mecséri önkormányzattal is kötnek. Ha a képviselő-testület nem

2

hagyja jóvá a megállapodást, akkor a kormányhivatal határozattal dönt. A megállapodás egy
kormányrendelet melléklete.
Kovács Gábor egyéb kérdés észrevétel híján javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2012. (X. 17.) határozata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
járások kialakításával kapcsolatban, a járási hivatalok
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján, ingyenes
használati jogcímen, a Magyar Állam használatába átkerülő
vagyonelemekről,
a
feladatellátáshoz
kapcsolódó
létszámátadásról, valamint az ügysegédi szolgáltatásról szóló
megállapodások tartalmával egyetért, azokat jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megállapodásokat az átvevő nevében eljáró Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormánymegbízottal megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 25.

Kovács Gábor egyéb napirendi pont és észrevétel híján az ülést 16:23 perckor bezárja.
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