A Képviselő-testület 480/2017. (XII. 29.) sz. kt. határozatának melléklete

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához kapcsolódó
megállapodás módosítása (tervezet)
amely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata ( székhelye: 5800
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176., képviseli: Varga Gusztáv polgármester, adószáma:
15725228-2-04, statisztikai számjele: 15725228-8411-321-04, PIR - törzsszáma:
725228) mint átadó/ használatba adó ( a továbbiakban együtt: Átadó)
másrészről a Békés Megyei Kormányhivatal (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits
sor 2., képviseli: dr. Takács Árpád kormánymegbízott, adószáma: 15789264-2-04,
statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04, PIR- törzsszáma: 789268) mint
átvevő/használatba vevő ( a továbbiakban: együtt: Átvevő)
(együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel
összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben (a
továbbiakban: Törvény) úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok
mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által
meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják,
2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. A Törvény
2. § (2) bekezdése alapján az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó
feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok
polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kormánymegbízottai között megkötött megállapodás rendezi.
2. Mindezek alapján a Felek 2012. október 31-én megállapodást (továbbiakban:
Megállapodás) kötöttek.
3. Felek rögzítik, hogy a 2. pontban meghatározott Megállapodás módosítása
szükséges, tekintettel arra, hogy a Kormány az egyes adóügyi ügyfélszolgálati
tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges
intézkedésekről szóló 1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozatban (a továbbiakban:
Korm. határozat) elrendelte, hogy a Korm. határozatban feltűntetett
helyszíneken - így többek között Mezőkovácsházán - a Nemzeti Adó - és
Vámhivatal ügyfélszolgálatai kerüljenek a kormányablakokba átköltöztetésre,
illetve azok technikai keretei között kialakításra (a továbbiakban: adóügyi
integráció).
4. A jelen megállapodás-módosítás 3. pontjában foglaltakra tekintettel Felek a
Megállapodást az alábbiak szerint módosítják.
5. Felek rögzítik, hogy a 2. pontban hivatkozott Megállapodás IV. 5. „Átvevő jogai
és kötelezettségei” elnevezésű pontja az alábbiak szerint módosul.
„Átvevő köteles gondoskodni az általa használt ingó és ingatlan vagyon
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karbantartásáról, továbbá köteles viselni a rendeltetésszerű használattal
összefüggésben felmerült üzemeltetési (beleértve a biztosítási) fenntartási és
javítási költségeket. A rendeltetésszerű használat során elhasználódott, elveszett
vagy elpusztult ingó vagyontárgyak pótlása az Átvevő kötelezettsége.
Átvevő az ingyenesen használatba adott vagyont rendeltetésszerűen a
közvagyont használó személytől elvárható gondossággal használja, hatékonyan
és költségtakarékosan működteti.
Átadó jelen szerződé-módosítás aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
Átvevő a Megállapodás szerinti használatába került ingó és ingatlan vagyonnak
a Mezőkovácsházai Járási Hivatal Kormányablak Osztálya által használt részét
az adóügyi integráció megvalósulásához szükséges mértékben a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére ingyenesen használatba adja.
Átvevő a Megállapodás szerinti használatába került ingó és ingatlan vagyont a
Nemzeti Adó – és Vámhivatal kivételével harmadik személy részére használatba
vagy bérbe nem adhatja – kivétel ez alól, az Átadó jóváhagyásával, ha azt
időlegesen nem használja -, továbbá nem terhelheti meg és nem idegenítheti el.
Átvevő az államigazgatási feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált
vagyont köteles az Átadó részére visszaadni. Átvevő évente egyszer köteles
jelenteni az Átadó felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges
változásokat. „
6. A megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
formában és tartalommal hatályban maradnak, Felek azt jelen módosítással
összhangban értelmezik.
7. Jelen módosítás a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. A Megállapodás
jelen módosítással együtt érvényes.
8. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás módosítás a Felek általi aláírás napján
lép hatályba és határozatlan időre jön létre.
9. A jelen megállapodás-módosítást Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 480/2017. (XII. 29.) sz. kt. határozatával jóváhagyta.
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10. A jelen megállapodás-módosítás 3 (három) oldalból áll és 8 (nyolc) db
egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 4 (négy)
db példány az Átadót, 4 (négy) db példány az Átvevőt illeti meg.
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