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Tisztelt Képviselő-testület!
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes
törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 1. § (1) bekezdése és hozzá kapcsolódó
ágazati jogszabály módosítások szerint 2020. március 1-jével a jegyző építésügyi igazgatási
feladatai átadásra kerülnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére. A települési
önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jegyző építésügyi
igazgatási feladatainak ellátását biztosítja ettől az időponttól – a feladat ellátásának
időtartamára – az állam ingyenes használatába kerül, ettől az időponttól a használati
jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.
Mindezek alapján a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kormánymegbízottai (a továbbiakban: felek) az ingyenes használati jog
alapításához, egyéb jogcímen átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.
23.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti megállapodást kötnek. A feleknek a
megállapodást 2020. január 31. napjáig kell megkötni. Amennyiben a felek között a
megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem teljeskörűen jön létre a megállapodás, a fővárosi
és megyei kormányhivatal 2020. február 15. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást,
vagy határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekről.
A feladat előkészítése érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban:
kormányhivatal) előzetesen felmérte a kerületi önkormányzatok építésügyi feladatok
ellátásával kapcsolatos infrastruktúráját, melynek keretében az átadás-átvétellel érintett
személyi állományra, vagyonelemekre, ügyiratra, ügyfélforgalomra, valamint a
számítástechnikai eszközökre és programokra vonatkozó adatszolgáltatást kért 2019
decemberében, melyet Önkormányzatunk tavaly év végén határidőben teljesített.
A kormányhivatal a beérkezett adatok alapján elkészítette a megállapodás-tervezetet és annak
mellékleteit, melyet 2020. január 17-i határidővel megküldött észrevételezésre
Önkormányzatunk részére. A Polgármesteri Hivatal szakirodái által megtett észrevételeket
tartalmazó megállapodás-tervezet és a rendelkezésünkre álló adatokkal feltöltött, véglegesített
mellékletek 2020. január 17-én megküldésre kerültek a kormányhivatal számára (lásd
előterjesztés melléklete).
A kormányhivatal tájékoztatása szerint a 2020. január 31-ig aláírandó megállapodással
kapcsolatban személyes egyeztetésre kizárólag indokolt esetben kerülne sor, ezért a
képviselő-testületi ülés összehívására a 2020. január 27. – 2020. január 31. közötti időszakot
javasolták. A kormányhivatal 2020. január 23-án az általuk véglegesnek tekintett
megállapodást és mellékleteit megküldték visszamutatásra (lásd előterjesztés melléklete) és
jóváhagyásra, valamint képviselő-testület elé történő beterjesztés céljából.
A megállapodás jóváhagyása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés
megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2020. 01. 23.
dr. Dombóvári Csaba sk.
jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata által megkötendő megállapodást a …/2020. számú előterjesztés melléklete
szerint tervezetként jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
egyeztetéseket Budapest Főváros Kormányhivatalával lefolytassa és azt követően a végleges
megállapodást aláírja.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2020. január 31.

melléklet: Budapest Főváros Kormányhivatalával egyeztetett, észrevételezett megállapodás
tervezet
2

