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Megállapodás jóváhagyásáról.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A járási hivatalokkal kapcsolatos teendőink felgyorsultak az utóbbi időben, ehhez kívánok 
mindenek előtt egy rövid tájékoztatót adni:  

Figyelemmel a 1299/2011. (IX.01.) Kormány határozat alapelveire a járási hivatalok 
kialakítása szempontjából alkalmas ingatlanok, valamint a járási hivatalok működéséhez 
szükséges teljes körű eszköz- és feltétel rendszer (államigazgatási feladatot ellátó 
köztisztviselők, informatikai eszközök, egyéb ingóságok, ezek fenntartását biztosító 
költségvetési források, stb.) felmérése vált szükségessé. Ezt követően a Kormányhivatal 
teljes körű felmérését végzett az általa létrehozott ún. Kérdőív kitöltő rendszerben.  

Második lépésként a KIM által jóváhagyott elektronikus kérdőívek kitöltésének helyszíni 
ellenőrzésére került sor településünkön is még augusztus végén a Kormányhivatal 
képviselői által. Időközben megjelent a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) 
Kormányrendelet, melynek 2. számú melléklete tartalmazza azt a megállapodás mintát, 
amelyet a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 5.§ (2) bekezdése értelmében az ingyenes 
használatba kerülő vagyonelemek, valamint a járási hivatalokba kerülő foglalkoztatottak 
tekintetében a települési önkormányzat polgármesterének és a Kormányhivatal 
kormánymegbízottjának 2012. október 31. napjáig kell megkötnie egymással.  

A jogszabály által meghatározott határidő betartásához, a járási hivatalok felállításához 
kapcsolódó szervezet-alakítási döntések meghozatalához elengedhetetlenné vált a 
megállapodás megkötésének megfelelő szakmai előkészítése. 2012. október 4-én 
Budakeszin Polgármester Asszonnyal részt vettünk dr. Csepregi Tibor járási biztos 
személyes konzultáció és előzetes egyeztetés céljából összehívott fórumán a Budakeszi 
járási hivatalhoz tartozó települések vezetőivel egyetemben.  

A járási hivatalok különböző szakigazgatási szerveket foglalnak majd magukba: járási 
gyámhivatal, építésügyi hivatal, állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási 
szerv, földhivatal, munkaügyi kirendeltség, és népegészségügyi intézet. Fontos 
megjegyezni, hogy ezek nem mindegyikét alakítják ki valamennyi járási székhelyen és a 
későbbiekben a Korm. rendelet más szervet is a járási hivatal szakigazgatási szerveként 
határozhat meg.  



Jegyzőtől átkerülő államigazgatási feladatok: okmányirodai feladatok, (a mi esetünkben ez 
a lakcímnyilvántartás, útlevél igazgatási feladatokat érinti), gyermekvédelmi és 
gyámügyek, egyes szociális-, környezetvédelmi-, természetvédelmi- igazgatási ügyek. 
2012. áprilisában átadásra kerültek a szabálysértési ügyek a Kormányhivatalhoz, a 
továbbiakban ezek is a járási hivatalokhoz fognak tartozni. Összefoglalva a jegyző 
hatáskörében a helyismerethez kötődő, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek 
maradnak.      

Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatal átveszi a Polgármesteri Hivataltól az 
e feladatokat jelenleg is ellátó köztisztviselőket. Az előzetes adategyeztetések 
következtében Nagykovácsitól ez 5 főt jelent. Azonban a településünk adottsága és 
lélekszáma miatt olyan felettes döntés született, hogy Nagykovácsiban létrejöhet a járási 
hivatal egyik kirendeltsége. Az egyeztetések alapján ez annyit jelent, hogy az átadott 
köztisztviselők, bár szolgálati jogviszonyuk kormánytisztviselő jogviszonnyá változik, 
vélhetően továbbra is itt helyben láthatják el feladataikat. Szükséges azonban 
megjegyezni, hogy a feladatuk ellátásához az ingó vagyon is átadásra kerül, (így az 
általuk használt számítógépek, az íróasztalok, székek és egyebek). Helyileg a 
Polgármesteri Hivatalban elkülönítetten (külön irodai helyiségben) fogják feladataikat 
végezni, a közösen használt ingatlannal kapcsolatos költségek megosztásra kerülnek, 
melyről külön megállapodás megkötésére kerül majd sor várhatóan 2012. december 31-ig.  

Fontosnak tartom megjegyezni, - bár ez majd külön napirendi téma lesz -, a 
Remeteszőlőssel közösen kialakításra váró közös önkormányzati hivatalt, melyre 
vonatkozóan az egyeztetés még folyamatos, de az itt maradó feladat elosztás miatt 
lényeges.  

Az előterjesztéshez mellékelt megállapodás tervezetét a fentebb hivatkozott jogszabályok 
alapján készítettük elő. Kérem szíveskedjenek megvitatni és a megállapodást jóváhagyni, 
mert a Polgármester Asszony és a Kormánymegbízott általi aláírására 2012. október 12-
én kerülne sor.        

Nagykovácsi, 2012. október 6. 
         Bencsik Mónika 
           polgármester   

 

Határozati javaslat 

Tárgy: Döntés a „Megállapodás a járási hivatalok kialakításához„ tárgyú 
Megállapodás jóváhagyásáról.  

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a járási 
hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján 
előkészített – az előterjesztés mellékletét képező – „Megállapodás a járási hivatalok 
kialakításáról„  tárgyú Megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert a 
Megállapodás aláírására.  

Határidő: 2012. október 31.  
Felelős: Polgármester 


