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A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakítása
Megállapodás a települési önkormányzatokkal 2012. október
31.-ig 2760 megállapodás
• mindössze 3 település esetében határozat (2 településnél
adminisztratív akadály)
• 203 önkormányzat kiemelt együttműködési készség
• közülük 25 település anyagi támogatással is segített
Konstruktív együttműködés az önkormányzatok és az
államigazgatási szervek kapcsolatában
• 198 járás (fővárosi kerület)
• 82 esetben külön ingatlan
• kirendeltségek, ügysegédek a polgármesteri hivatalokkal,
közös önkormányzati hivatalokkal egy épületben

Járások száma és a járásszékhely települések
• 1950-ben 140 járás
• 1983-ban 83 járás (megszüntetés)
• 2013. január 1-vel, fővárosi kerületeken kívül 175 járás
• ebből 78 (44,5%) 1950-ben és 1983-ban is járásszékhely
• 50 település (28,5%) 1950-ben és ma járásszékhely –
visszaállítás
• 44 (25%) település korábban nem járásszékhely
• 11 település korábban járásszékhely, de ma nem
• Jelentősége: számos település új szerepet kapott

Szakmai együttműködés osztott hatáskörök
tekintetében
Államigazgatási és önkormányzati feladatok megosztása
• több feladat- és hatáskör megosztása a járási hivatalok és a
képviselő-testület/jegyző között (helyi szintű információkat
igénylő hatáskörök, testület rendeletalkotási jogköre)
• szoros együttműködés, kölcsönös tájékoztatás,
információszolgáltatás
• nem része az együttműködésnek a törvényességi felügyelet

Osztott hatáskörök
Személyi adat- és lakcímnyilvántartás
• jegyző és járási hivatal is hozzáféréssel rendelkezik a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás rendszeréhez,
• eljár a lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyekben
Szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
• rendeletalkotáshoz kapcsolódó hatáskörök a településeknél
(méltányossági ápolási díj, lakásfenntartási támogatás,
rendszeres szociális segély, méltányossági közgyógyellátás)
• alanyi jogon járó ápolási díj, közgyógyellátás a járási hivatalnál
• az egyes ellátások tekintetében a rászorultsági feltételek és a
jövedelmi viszonyok vizsgálata szoros együttműködést igényel

Építésügy, mint osztott hatáskör
Általános hatóság
• a jegyző
Egyes meghatározott építményeknél a járási építésügyi
hivatal
• kiemelt jelentőségű fejlesztések,
• műemlékkel kapcsolatos ügyek,
• összevont telepítési eljárások,
• veszélyhelyzetek
• építésfelügyeleti ügyek

Ingó és ingatlan vagyonelemek közös használata,
ügysegédi feladatellátás
• Járástörvény alapján az ingó és ingatlan vagyon ingyenes
használata
• Részletes megállapodás
• 2013. január 31-ig üzemeltetési megállapodás
• Települési ügysegédek (állandó, vagy ideiglenes) az
önkormányzati helyiségekben látják el feladataikat
o 222 településen állandó ügysegéd
o 1748 településen ideiglenes ügysegéd

A járási hivatalvezető szerepe
• Járási hivatalvezetők részvétele a székhely önkormányzat
testületi ülésein
• Járási hivatalok képviselőinek részvétele más települési
önkormányzatok testületi ülésein
• A törvényességi felügyeletet nem a járási hivatal látja el
• Kapcsolat a járási hivatalok és a települési önkormányzatok
között
• A rendszer kialakításától kezdve folyamatos - formális és
informális - együttműködés
• A kapcsolatok fenntartása és bővítése

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési
önkormányzatok együttműködésének jövőbeni
lehetőségei
• A járási hivatalok jelentsenek információs csatornát az
önkormányzatok számára
• A járási hivatalok az önkormányzatok jelzései alapján a
jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos javaslatokat
képesek legyenek becsatornázni a jogalkotási,
döntéshozatali eljárásba
• Ügysegédi rendszer: feladatok bővítése, kiterjesztése a járási
szakigazgatási szervek irányába, egységes feladatok és
ügysegédi tudástár kialakítása

A fővárosi és megyei kormányhivatalok
közreműködése az MTA KRTK RKI projektjében
• 2012. novemberében a közigazgatási és igazságügyi
miniszter az NFÜ-nél támogatta a projektet;
• A területi közigazgatási rendszer irányításáért, fejlesztéséért
való
felelősségünk
körében
tapasztalatainkkal,
véleményünkkel segítettük a projekt egyes elemeinek
előrehaladását;
• 2013.
szeptemberében
a
fővárosi
és
megyei
kormányhivatalok nyújtottak segítséget a kérdőíveknek a
települési jegyzőkhöz való eljuttatásában.

