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Készült:
Jelen vannak:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. október 25. napján 14:00 órakor
tartott rendkívüli nyílt ülésén
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Pukliné Tündik Tünde, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, jegyző
urat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, két képviselőtársunk hiányzik, Mercsek
György és Kasó László, akik előzetesen jelezték, hogy a mai testületi ülésünkön nem tudnak
részt venni. Az ülés napirendi pontjára a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot
tenni.
Napirendi pont:
1.

A járási hivatal és a járási kirendeltség létrehozásáról szóló megállapodás
jóváhagyása a Fejér Megyei Kormányhivatallal

Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy
a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1.

A járási hivatal és a járási kirendeltség létrehozásáról szóló megállapodás
jóváhagyása a Fejér Megyei Kormányhivatallal

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! A járási hivatalok létrehozása a végéhez közeledik, Aba, mint
tudjuk a Székesfehérvári Járáshoz fog tartozni 2013. január 1-jétől. A 218/2012. (VIII. 13.)
Korm. rendelet alapján megállapodást kell kötnünk a Fejér Megyei Kormányhivatallal a
Székesfehérvári Járási Hivatal létrehozásával kapcsolatban. Fontos megemlíteni, hogy Abán
járási hivatali kirendeltség fog működni, első körben 2013.január 1-jétől 1 fővel, azonban a
későbbiekben álláspontunk szerint bővülhet a létszám. A kirendeltség mellett kormányablak
is fog működni az okmányirodára építve, ennek az indulása 2013. második felében várható.
A kormányablakok heti 5 napon 8.00-tól 20.00-ig lesznek nyitva, ez is megkönnyíti majd az
állampolgárok ügyeinek intézését. Az írásos megállapodás tervezet részletesen tartalmaz
mindent, az átadandó köztisztviselői létszámot, helyiségeket, tárgyi eszközöket, egyebeket.
Aki egyetért a megállapodás elfogadásával, kérem emelje fel a kezét.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

144/2012. (X. 25.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján
elkészített - az előterjesztés mellékletét képező -„Megállapodás a járási (fővárosi kerületi)
hivatalok kialakításához” elnevezésű megállapodást, és azt jóváhagyja.
A képviselő-testület az Abai Polgármesteri Hivatal 402/1 hrsz.-ú ingatlanában a járási
kirendeltség létrehozását jóváhagyólag elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: 2012. október 31.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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