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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Balatonfüredi Járási Hivatal vezetője, dr. Ferencz Kornél Úr megkereste a polgármestereket 
a települési ügysegédek rendszerének kiépítése tárgyában.  
A szociális ellátások kapcsán már ismeretes a Tisztelt Képviselők előtt, hogy egyes szociális 
hatáskörök a járáshoz kerülnek át március 1. napjától, ezzel tovább bővül a járási szociális 
hatáskör.  
A járási hivatalvezető kérése, hogy az önkormányzat járuljon hozzá ahhoz, hogy havonta egy 
alkalommal egy járási dolgozó, mint települési ügysegéd munkaidőben a településen 
biztosított irodai helyiségben fogadhassa a települési lakosokat, átvegye tőlük a járási 
hatáskörben lévő kérelmeket, iratokat.  
 
A települési ügysegédi rendszer kialakításával így az állampolgároknak olyan településeken is 
lehetősége lesz államigazgatási ügyek kezdeményezésére és intézésére, amelyek nem járási 
székhelyek, így nem kell beutazniuk adott esetben Balatonfüredre.  
 
A járás és az önkormányzatok között megállapodás megkötése szükséges e tárgyban, mely 
megállapodás jelen előterjesztés mellékleteként olvasható.  
A Jegyző Asszony javaslata az, hogy a megállapodás 5. pontját úgy fogadják el a testületek, 
hogy lehetőség szerint mindenki biztosítson az ügysegéd részére egy munkaasztalt, nyomtató, 
fénymásoló, telefon használat és internet csatlakozási lehetőséggel.  
 
Javasoljuk a járási megkeresésnek megfelelően a megállapodás megkötését, melynek kapcsán 
az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 

HATÁROZATI JAVASLAT:  
 

../2015. (……...) Önk. határozat 
 
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési ügysegédi rendszer 
felállítása érdekében Megállapodás megkötését határozza el a Balatonfüredi Járási Hivatallal.  
A Képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltségének 
hivatalos helyiségében a járási települési ügysegéd részére megállapodás alapján 
térítésmentesen biztosít íróasztal, szék, nyomtatási, fénymásolási, telefonhasználati és internet 
használati lehetőséget.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a megállapodás aláírására és 
a további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester  
 
Tisztelt Képviselők! Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a határozati javaslat 
jóváhagyását.  
 
Aszófő, 2015-02-17    
 
 
 
Keller Vendel  
polgármester    


