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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
„Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a 
járási rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit. Országosan 168 járás, Budapesten pedig 
hét úgynevezett körzet létrehozását tervezik. A kormányhivatalok járási hivatalainak 
legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendı államigazgatási 
feladatok ellátása lesz, minden magyarországi állampolgár számára elérhetı közelségben és 
magas minıségben. A járások és járási (körzeti) kormányhivatalok a fıvárosi és megyei 
kormányhivatalok szervezeti egységeiként kezdhetik meg mőködésüket 2013. január 1-jével. 

A tervekrıl a kormany.hu honlapon lehet olvasni és január 20-ig lehet azokat véleményezni.  
Az Országgyőlés elé várhatóan 2012 februárjában kerül a törvényjavaslat, a járási 
székhelyeket és illetékességi területet meghatározó Kormányrendeletet pedig várhatóan június 
végén fogadja el a Kormány. 

A járások kialakításáról tavaly szeptemberben döntött a kormány, a közigazgatás átfogó, a 
közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik fontos állomásaként. A cél 
olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál 
alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan mőködı területi 
közigazgatás létrejöttéhez. 
 
A járási rendszer kialakításának szakmai elıkészítését kutatóintézeti szakmai tanulmány 
elızte meg. A kutatási tapasztalatok, valamint az elızetes egyeztetések alapján alakította ki a 
KIM a járások számára vonatkozó javaslatát, amelyet egyeztetett a fıvárosi és megyei 
kormányhivatalokkal. 

A kialakítás alapelve a gyors és könnyő hozzáférés biztosítása az államigazgatási 
szolgáltatásokhoz, a létezı ügyintézési helyszínek megırzése, a területi államigazgatási 
szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése, valamint a megyék határainak 
megırzése. A járások kialakítása kapcsán az a cél, hogy települések „jól érezzék magukat” 
ott, ahová beosztják ıket, de ha ez mégsem így alakul, lehetıség lesz a járásváltásra. A 
települések véleményére is számítanak a most indított társadalmi egyeztetés során. 

A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt legfıbb cél a területi államigazgatás 
újjászervezése kiemelkedı elemének megvalósítása, az államigazgatás jelenleg körzeti, helyi 
szinten mőködı szerveinek járási szintő integrálása, az önkormányzat és államigazgatási 
feladat- és hatáskörök szétválasztása, az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti 
adottságokra és a szakmai teljesítıképességre alapozott, hosszú távon stabil járás 
létrehozása. 
Ennek alapján a járási kormányhivatalokhoz kerülnek a jegyzı - kivételesen a polgármester, 
illetve a polgármesteri hivatal ügyintézıje - hatáskörébe tartozó államigazgatási, valamint a 
megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, 
ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért 
Felelıs Államtitkársága elkészítette a járások kialakításáról szóló tájékoztatót, valamint a 
járási székhelyek és a járásokba tartozó településekre vonatkozó javaslatot.”  

     (Államtitkárság közleménye) 



A nyilvánosságra hozott anyagok véleményezési határideje: 2011. január 20. 
A tervezet szerint: 

Dabasi járáshoz tartozó települések: 
Bugyi, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, 
Újhartyán, Újlengyel 
 
Gyáli járáshoz tartozó települések 
Alsónémedi, Ecser, Felsıpakony, Gyál, Ócsa, Vecsés 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Az ehhez kapcsolódó anyagot már korábban megküldtem Önöknek. 
Kérem, hogy a település érdekében felelısen gondolják végig és tegyenek javaslatot a 
határozati javaslatban szereplı két alternatíva valamelyikére. 
 

Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete  megtárgyalta a a járások 
kialakítására vonatkozó, társadalmi egyeztetésre bocsájtott elképzelést. 
A tervezet szerint Alsónémedi település a gyáli járáshoz kerülne. 
 

A. alternatíva: 
A képviselı-testület nem fogadja el a Gyáli járáshoz tartozás tervezetét.  
A jelenlegi közösségi közlekedési lehetıségek, utazási feltételek, a szolgáltatás ügyfelek 
általi igénybevételének lehetısége a dabasi járáshoz való tartozás esetében sokkal 
kedvezıbbek az itt élıknek. 
A dabasi járáshoz való tartozást indokolja továbbá az a tény is, hogy az igazgatás egyéb 
ágainak ( földhivatal, rendırség stb), és az egészségügyi szakellátás szolgáltatásait 
továbbra is  Dabason  tudják igénybe venni az alsónémedi lakosok. 
 

B. Alternatíva: 
A képviselı-testület csak azzal a feltétellel  tudja elfogadni a gyáli járáshoz tartozás 
tervezetét, amennyiben kialakításra és biztosításra kerül, hogy  az alsónémedi lakosok 
közösségi közlekedési eszközökkel, közvetlenül, napi megfelelı járatszámmal el tudják 
érni Gyál városában az igazgatási  szolgáltatásokat. 
 
A testület kéri a polgármestert, hogy a testület döntését haladéktalanul továbbítsa az 
államtitkárság felé.  
 
Határid ı. értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 
 
Alsónémedi, 2012. január 12. 

Vincze József  
         Polgármester 
 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
      Dr. Percze Tünde  
                jegyzı 


