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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
 

2020. január 29-én (szerda) 18.30 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz.4. 
 
Napirend: 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat az építésügyi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Zárt ülés: 
 

2. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 
megválasztására 

 
G y á l, 2020. január 24. 
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 Erős József s.k. 
 a PGB elnöke 
 
A kiadmány hiteléül:  
2020. január 24.. 
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Tárgy: Javaslat az építésügyi igazgatási feladatok 
átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyar Közlöny 2019. évi 206. számában hirdették ki a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének 
egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvényt, mely 1.§ (1) bekezdése 
szerint a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek az építésügyi igazgatási 
feladatok ellátását biztosítják, 2020. március 1. napján – a feladat ellátásának időtartamára – az állam ingyenes 
használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és a megyei kormányhivatalok gyakorolják, akikkel az 
önkormányzatoknak megállapodást kell kötniük az átadás részletkérdéseit illetően, az 1.§ (13) bekezdés szerint 
legkésőbb 2020. január 31-ig. Amennyiben ezen határidőig nem vagy nem teljes körűen jön létre a 
megállapodás, úgy az 1.§ (16) bekezdése alapján a kormányhivatal vezetője február 15-ig határozattal létrehozza 
azt, illetve dönt a nyitva álló kérdésekben, mellyel szemben közigazgatási per indítható. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatásunk alapján a jelen előterjesztés mellékletét képező 
megállapodás-tervezetet kívánja elfogadtatni, mely mellékleteiben vannak felsorolva azon vagyontárgyak, 
amelyek ingyenes használatukba kerülnének. Az látszik a tervezetből, hogy köztisztviselői létszámot nem adunk 
át, a kollégák az Igazgatási Irodán és a Főépítészi Irodán látják el továbbra is feladataikat. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek alapján a határozati javaslatok elfogadására! 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 1.§ (1) bekezdése alapján az építésügyi igazgatási feladatok 
ellátásának biztosítása érdekében ingyenesen átadja a Pest Megyei Kormányhivatal használatába az 
előterjesztés mellékletében szereplő megállapodásban szereplő vagyont a feladat ellátásának 
időtartamára. 

b) felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és a további, szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 2020. január 31.  
Felelős: polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2020. január 13. 
 
 
 
         Pápai Mihály 
          polgármester 
 
Melléklet: megállapodás tervezet (később kerül kiküldésre) 
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