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kialakításához

a

Tisztelt Képviselő-testület!
A járások kialakításával, valamint egyes, ezzel összefüggő törvények módosításáról
szóló 2012. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján a Tolna Megyei
Kormányhivatallal 2012 őszén került megkötésre a Dombóvári Járási Hivatal
kialakításáról szóló megállapodás, melynek következtében a Szent István tér 1. alatti
ingatlan a Kormányhivatal használatába került.
A járási hivatalok létrejötte óta Magyar Államkincstár számos járásban nyitott
állampapír forgalmazási pontot. Ezek értékpapír-, Start- és Tartós Befektetési
számlanyitással- és kezeléssel, általános meghatalmazások kiállításával, továbbá
kényelmi szolgáltatások – WebKincstár és TeleKincstár – nyújtásának lehetőségével
állnak az ügyfelek rendelkezésére.
A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága jelezte, hogy a Dombóvári Járási
Hivatalban is szeretne forgalmazási pontot nyitni és értékpapír szolgáltatásait
Dombóváron is közvetlenül elérhetővé tenni. A kormányablak várható kialakítása,
illetve a szolgáltatás iránti igény megismerése miatt egyelőre egy évre vennék igénybe
a Szent István tér 1. alatti Dombóvári Járási Hivatal egyik földszinti irodahelyiségét
hétfői és szerdai napokon. A Tolna Megyei Igazgatóság igazgatója azt a kérést
fogalmazta meg, hogy az Önkormányzat térítésmentesen biztosítsa az irodát. Az
Igazgatóság természetesen a szükséges egyeztetéseket lefolytatta a Dombóvári Járási
Hivatallal.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom, mely a
térítésmentes használatba adásra irányul.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában és a Tolna Megyei Kormányhivatal használatában levő, a
Dombóvári Járási Hivatal elhelyezését szolgáló, Dombóvár, Szent István tér 1. szám
alatti épület egyik irodahelyiségét térítésmentesen a Magyar Államkincstár
rendelkezésére bocsátja állampapír-forgalmazással kapcsolatos feladatainak ellátása
céljából. A versenyeztetés nélküli és ingyenes használatba adás a Magyar
Államkincstár közfeladataira tekintettel történik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiség használatba adásáról
szóló megállapodás jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2014. szeptember 15.
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