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Tisztelt Képviselıtestület! 
 
I. 
Több mint egy évtizede Ócsa Nagyközség Önkormányzata és Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzata  hatósági igazgatási társulást hoztak létre a két település közigazgatási 
területén jelentkezı építésügyi, hatósági feladatok emelt szintő ellátása céljából.  
A társulás létrehozásáról Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület 
131/1997.(IX.5.) számú határozatával döntött.  
 
Áttekintve az elmúlt tizenkét évet, nyugodtan állíthatjuk, hogy a társulás mindkét település 
lakossága számára kielégítı módon, feladatát kiemelkedı színvonalon látta el, köszönhetıen 
az építéshatósági feladatot végzı kollégák áldozatkész munkájának.  Magyarországon a 
hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú közigazgatás megteremtése érdekében 
döntött az Országgyőlés - A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggı 
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. tv. megalkotásával - a járások kialakításáról.   
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Az hivatkozott jogszabály 2.§. (4) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. alapján a fıvárosi és megyei 
kormányhivatalok, vagy más államigazgatási szervek által átvett, vagy megszőnt 
államigazgatási feladat ellátására létrejött társulási megállapodást az év utolsó napjával fel 
kell mondani. A társulás tagjai a települési önkormányzatnak a társulásba bevitt vagyonáról 
kötelesek az év utolsó napján elszámolni.”.  
 
A helyi önkormányzat jegyzıjének hatáskörébıl 2013. január 1. határidıvel, a már említett 
célkitőzés elérése érdekében, elvonásra kerül az I. fokú építésügyi hatósági ügyintézés, kivéve 
- egyes feladatok vonatkozásában - a járásszékhely szerinti települések jegyzıit. Mindez azt 
jelenti, hogy Ócsán jegyzıi hatáskörben megszőnik az építésügyi hatósági feladatok további 
ellátása, ezért a társulás további fenntartása értelmetlen, illetve a már idézett jogszabályhely 
szerint nem is lehetséges. Jelen elıterjesztés egyeztetésre került Ócsa Város Jegyzıjével dr. 
Szabó György úrral, aki arról tájékozatott, hogy hasonló tartalmú elıterjesztést és döntési 
javaslatot terjeszt  Ócsa Város Önkormányzatának  Képviselı-testülete elé. 
 
A javaslat alapján Ócsa Város Képviselı-testülete 183/2012.(X.31.) számú határozatával 
támogatta a társulás megszüntetését. 
 
II. 
Természetesen a jövıben is lesznek építéshatósági ügyek s továbbra is az a cél, hogy az 
alsónémedi ügyfeleknek lehetıség szerint ne kelljen utaznia, hanem helyben legyen módja az 
ügyintézésre. 
Polgármester Úr már szóban tájékoztatta a testületi tagokat arról, hogy ezt a jövıben olyan 
formában kívánjuk biztosítani, hogy Gyál Város Polgármesteri Hivatala áthelyezéssel átvenné 
a jelenleg építéshatósági ügyeket intézı kollégát és kérésünknek megfelelıen biztosítaná 
hetente a  kétszer fél napos alsónémedi kihelyezett ügyfélfogadást. 
A jelzett dolgozó munkabére és járulékainak, munkába járási költségeinek, cafetéria 
keretének 1/5-éd, valamint Alsónémedihez kötıdı hivatalos célú gépjármú használatát 
kellene megtéríteni hivatalunknak Gyál Város részére. 
A megállapodás tervezetét elkészítettük, az elıterjesztéshez mellékeltük. 
 
Kérem a Képviselı-testület, hogy a fentiek alapján Ócsa-Alsónémedi Építésügyi Hatósági 
Igazgatási Társulást létrehozó megállapodás felmondásáról, valamint a Gyál Város 
Önkormányzattal kötendı megállapodás jóváhagyásáról. dönteni szíveskedjen.  
 
1./ Ócsa-Alsónémedi Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulást létrehozó megállapodás 
felmondásáról 

Határozati javaslat: 
…/2012.(XI.27.)számú határozat 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete: 
 

1.) figyelemmel A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggı törvények 
módosításáról szóló 2012. évi CXIII. tv. 2.§. (4) bekezdésében foglaltakra az Ócsa-
Alsónémedi Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás (székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy 
Zs.u.2.) létrehozására irányuló megállapodást 2012. december 31-i határidıvel 
felmondja. 

2.) felkéri a jegyzıt, hogy az 1.) pontban foglalt döntésrıl Ócsa Város  Önkormányzat 
Képviselı-testületét haladéktalanul tájékoztassa, valamint  



 
 

3.) felkéri Ócsa Város  Jegyzıt, hogy az önkormányzat  társulásba bevitt vagyonáról - 
ideértve  különösen a Magyar Államkincstártól építésügyi feladatok finanszírozására 
kapott normatív támogatást –  lakosságarányosan 2012. december 31-i fordulónap 
figyelembevételével számoljon el és errıl a Képviselı-testületet munkaterv szerint 
soron következı ülésén tájékoztassa.  

Határidı: azonnal és  2013. január 31.    
Felelıs:  jegyzı    
 
2./ Gyál Város Önkormányzattal kötendı megállapodás 
 

Határozati javaslat: 
…/2012.(XI.27.)számú határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete biztosítani kívánja az 
alsónémedi lakosok részére a helyben történı  építéshatósági ügyintézés lehetıségét. 
Ennek érdekében megállapodás köt Gyál Város Önkormányzatával és Polgármesteri 
Hivatalával. A megállapodás alapján Gyál Polgármesteri Hivatala biztosítja a kihelyezett 
ügyfélfogadást a településen, Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat pedig a köztisztviselı 
költségeihez ennek arányában hozzájárul. 
Egyben felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzıt a részleteket tartalmazó megállapodás 
aláírására. 
 
Határidı: azonnal és  2012. december 10.    
Felelıs:     polgármester, jegyzı 
 
 
 
Alsónémedi, 2012. november 10.   
       Vincze József 
       polgármester  
 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
   
     Dr. Percze Tünde              

 jegyzı  


