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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 
 

a járási hivatal kialakításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos előkészítő munkálatok augusztus hónap óta 
felgyorsultak, és azóta folyamatosan zajlanak. 
 
A munka előkészítéséhez irányadó jogszabály a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza azt a megállapodás mintát, amely 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 település 
polgármesterének és a Kormányhivatal kormánymegbízottjának 2012. október 31. napjáig 
kell megkötnie egymással. 
A megállapodás célja a 2013. január 1-jétől létrejövő fővárosi- és megyei kormányhivatalok 
járási hivatalihoz kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a 
korábban ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog 
ingyenes használati, illetve egyéb jogcímen történő átadás feltételeinek, és az ehhez 
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges feltételeknek a meghatározása. 
 
A szakmai előkészítés során a Kormányhivatal levélben keresett meg, ezt követően 2012. 
szeptember 11-én személyes egyeztetés során került meghatározásra a kerületi járási 
hivatalba kerülő létszám, valamint a Kormányhivatal törzshivatalába kerülő funkcionális 
létszám meghatározására, mely 89 köztisztviselőt (köztisztviselői álláshelyet) érint. 
E körben kiinduló pontot jelentett a járási hivatalhoz kerülő államigazgatási feladatok köre, 
melyet a hivatkozott Kormányrendelet meghatározott. Ezek elsősorban az okmányirodai 
feladatok, a gyámügyek és a gyermekvédelmi ügyek, továbbá egyes szociális, 
környezetvédelmi, továbbá igazgatási ügyek. 
 
A megállapodás alapján nem csak a munkatársak, hanem a feladatellátáshoz szükséges 
ingó és ingatlanvagyon is átkerül a járási hivatalokba, ezek a vagyonelemek a magyar állam 
ingyenes használatába kerülnek, a vagyonkezelő pedig a Kormányhivatal lesz. 
Az átadásra kerülő ingatlanok közül érintett a Budapest IV., István út 15., a Király u 12-14, és a 
Hajló u. 42-44. szám alatti  épületek. 
A megállapodás rögzíti a használattal kapcsolatos fő elveket, de a közösen használt 
ingatlanokban felmerült költségek megosztása tekintetében külön megállapodás 
megkötésére került sor a jogszabályban előírt határidőig 2013. január 31. napjáig. 
 
Az átvett vagyonnal való gazdálkodásra a fent hivatkozott járási törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.  
 
Mindezek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek a megállapodás jóváhagyását. 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (IX.27.) 
önkormányzati határozata a járási hivatalok kialakításáról 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatal 
kialakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) 
Korm. rendelet alapján elkészített, a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodást 
jóváhagyja. Egyben felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a megállapodás aláírására. 
Felelős: Polgármester, továbbá a Polgármester útján a Jegyző 
Határidő: 2012. október 31. 
 
 
 
Budapest, 2012. szeptember 27. 
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