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                                                                  Előterjesztés száma: S/1-32/2022.   
 

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY 

a Képviselő-testület 2022. február 24-i nyilvános ülésére 

(A sürgősség oka: a Pest Megyei Kormányhivatal kérése a február 15-i bizottsági ülések után 

érkezett) 

 

Előterjesztés tárgya: 
A Pest Megyei Kormányhivatal ügysegédi megállapodás-

tervezetének jóváhagyása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Készítette: 
Dr. Jenei László 

törvényességi szakreferens 
 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 
Dr. Finta Béla jegyző 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

Dr. Jenei László 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
-  

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: - (sürgősségi indítvány) 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

a.) egyszerű szavazattöbbség  

b.) minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 

a.) igen  

b.) nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Közel egy évtizeddel ezelőtt, 2012. október 18-án – Szada Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 109/2012.(10.10.) határozata alapján – létrejött egy Megállapodás a Pest Megyei 

Kormányhivatal és Szada Község Önkormányzata között, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok akkori 

kialakításához. (1. sz. melléklet)  

 

2022. február 16-án a Pest Megyei Kormányhivataltól megkeresés érkezett Hivatalunkhoz, amelyben a 

Kormányhivatal kezdeményezi, hogy - az eredeti Megállapodás egyidejű közös megegyezéssel történő 

megszűntetése mellett – új megállapodásban szabályozzuk a települési ügysegéd működésének 

feltételeit. Az erre vonatkozó Ügysegédi megállapodás tervezetét megküldték. (2.sz. melléklet) 

 

A Kormányhivatal javaslata célszerű és indokolt, hiszen az új Megállapodás-tervezet az évek alatt 

kialakult tényleges gyakorlatot tartalmazza - a 2012-ben elfogadott Megállapodás rendelkezései pedig 

a gyakorlatban sosem valósultak meg a megállapodás szerinti formában.  

 

Az új Megállapodásnak költségvetési kihatása nincsen. 

 

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 

Szada, 2022. február 17. 

 

Az előterjesztés mellékletei:  

1. Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához a Pest Megyei 

Kormányhivatal és Szada Község Önkormányzata között 

2. Ügysegédi megállapodás tervezet 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT   

 

…/2022. (II.24.) KT-határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal és Szada 

Község Önkormányzata között 2012. október 18-án létrejött Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalok kialakításához közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez hozzájárul és felhatalmazza a 

Polgármestert a megszüntető Megállapodás aláírására. 

 

2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a S/1-32/2022. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 

Ügysegédi megállapodás tervezetet és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

 


