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Sorszám: I/2. 
TÁJÉKOZTATÓ 

Békés Város Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésére a fontosabb jogszabályi 

változásokról1 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2012. a júniusi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása 
szempontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos 
lapjában: 
 
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól 
(MK 2012. évi 77. szám, 2012. június 26.) 

A rendelet meghatározza a törvényességi felügyeleti eljárás részletes szabályait. Ezen belül 
szabályozza a törvényességi felügyeleti eljárás vizsgálati szakaszát, intézkedési szakaszát, a 
fővárosi és megyei kormányhivatal információkérési jogát, a kapcsolattartás szabályait és a 
határidők számításának szabályait. A törvény szabályozza a törvényességi felügyeleti 
eszközök részletes szabályait. Ezen eszközök körébe sorolható: 

- a törvényességi felhívás 

- a képviselő-testület ülésének összehívása 

- az Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági 
felülvizsgálat kezdeményezése 

- a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége pótlása 

- törvényességi felügyeleti bírság megállapítása 

- az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásának 
kezdeményezése 

- a központi költségvetésből járó támogatás meghatározott részének visszatartása 
vagy megvonása iránti kezdeményezés 

 
 
2012. évi XCIII. törvény 
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
(MK 2012. évi 86. szám, 2012. július 5.) 
 
A járások és járási (fővárosi körzeti) hivatalok (továbbiakban: járási hivatal) a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek felállításra 2013. január 1-jével. 
A törvény a járási hivatalok kialakításával, szervezetével kapcsolatos alapvető szabályokat, 
valamint a törvényi szinten telepített feladat- és hatásköröket rögzíti. A szervezet, működés 
részletes szabályait, a feladat- és hatásköri szabályokat kormányrendeletek állapítják meg.  
 
A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő 
államigazgatási feladatok ellátása lesz. Ennek alapján a járási hivatalokhoz kerülnek 
 

- fő szabály szerint a jegyző – kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri 
hivatal ügyintézője – hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek; 

- a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, 
ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. 

 
                                                   
1(Legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny: 2012. évi 107. szám) 
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A járási hivatalokban – a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz hasonlóan – törzshivatal 
és szakigazgatási szervek kerülnek majd kialakításra. Ennek megfelelően a járási hivatal 
szervezete magában foglalja: 
 

- a megyei kormányhivatal jelenlegi szakigazgatási szerveinek kirendeltségeit, 
- a járásszékhely polgármesteri hivatalának államigazgatási feladatokat ellátó részét 

(ideértve az okmányirodát), 
- a nem járásszékhelyen működő okmányirodát, 
- a nem járásszékhelyen működő polgármesteri hivatalokban a járási hivatalhoz 

kerülő államigazgatási feladatokat ellátó ügyintézőket. 
 
A járási hivatalok kialakításával ugyanakkor nincsen szó arról, hogy az államigazgatási ügyek 
intézésére a jövőben kizárólag a járásszékhelyeken, a járási hivatalok központjaiban lenne 
lehetőség. A járásszékhelyek mellett – a jelenleg működő okmányirodák bázisán – 
kialakításra kerülnek a járási hivatalok integrált ügyfélszolgálatai, azaz a járási 
kormányablakok. A kormányablakok biztosítani fogják, hogy az állampolgárok az 
államigazgatási ügyeiket a kormányablakok székhelyein elindíthassák vagy elintézhessék. 
Ugyanakkor a járások kialakításával az Állam nem vonul vissza azon településekről sem, ahol 
jelenleg történik hatósági ügyintézés, azonban ott a jövőben nem lesz a járási hivatal 
székhelye és nem kerül kialakításra kormányablak sem. Ezen településeken is biztosítja a 
járási hivatal kirendeltségek, illetve települési ügysegédként eljáró kormánytisztviselők útján, 
hogy az állampolgároknak lehetőségük legyen államigazgatási ügyek kezdeményezésére, 
illetve egyszerűbb megítélésű ügyek elintézésre is kirendeltségi ügysegéd részére biztosított 
kiadmányozási jog biztosításával.  
 
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
(MK 2012. évi 107. szám, 2012. augusztus 13.) 
 
A rendelet meghatározza a járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: járási 
hivatal) székhelyeit, valamint a járási hivatalok illetékességi területét.  
 
Békési Járási Hivatal:  
Székhely: Békés 
Békés 
Bélmegyer 
Kamut 
Köröstarcsa 
Mezőberény 
Murony 
Tarhos 
 
A járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda az ország 
területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. 
Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a járási hivatal szervezeti 
egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek:  

- a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására, 
- a járási építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban 

meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására, 
- a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve 

az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési 
élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve a falugazdász-hálózat 
útján ellátott egyes földművelésügyi feladatok ellátására, 
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- a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására, 
- a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci 

feladatok ellátására, 
- a járási népegészségügyi intézet a népegészségügyi feladatok ellátására. 

 
E kormányrendelet és külön jogszabály alapján a járási törzshivatal hatáskörébe tartozó 

államigazgatási ügyek tekintetében a hatásköröket a fővárosi és megyei kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott gyakorolja. A járási szakigazgatási szervek tekintetében a 
hatáskörök gyakorlására a szakmai irányítást végző megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv 
vezetője jogosult. A járási hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatal által biztosított 
előirányzatok felett – a kormánymegbízott által meghatározott feltételek szerint – önállóan 
rendelkezik. 
A járási biztos a feladatait a kormánymegbízott közvetlen irányításával, a kormánymegbízott 
iránymutatásai alapján látja el. A járási biztos a járási hivatal felállításának előkészítése és a 
járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. 
évi XCIII. törvényben meghatározott megállapodás megkötésének előkészítése és 
végrehajtása érdekében jogosult: 

- a települési önkormányzat polgármesterével és jegyzőjével közvetlenül 
egyeztetni, 

- a települési önkormányzat vagyonleltárát és a 12. §-ban meghatározott felmérés 
eredményeit megismerni, 

- a megállapodás alapján ingyenes használatba kerülő ingó- és ingatlan-
vagyonelemeket közvetlenül megtekinteni, a használatba kerülő ingatlanokba 
belépni, 

- az ingyenes használatba kerülő ingó és ingatlan vagyonelemekre vonatkozó 
szerződésekbe betekinteni, 

- az ingyenes használatba kerülő ingatlanokon szükséges esetleges átalakítási, 
felújítási munkálatok során az önkormányzat képviselőjével együttműködni, 
egyeztetni. 

 
A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása jegyzőkönyv 
felvételével történik, melyre 2013. január 1-jével kerül sor. A birtokba adási eljárás levezetője 
a kormánymegbízott. A kormánymegbízott dönt a birtokba vételi eljárás pontos időpontjáról, 
továbbá a használatba vevőn és a polgármesteren kívüli jelenlévőkről, a birtokba vételről 
készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a nevében és helyette 
eljáró meghatalmazott személyről.  
 
 
Békés, 2012. augusztus 23. 
 
 
  

Tárnok Lászlóné 
jegyző 

 
 
 
 


