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Tisztelt Képviselő-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 intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden magyarországi állampolgár 

számára elérhető közelségben és magas minőségben. A járások és járási (körzeti) 

kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kezdhetik 

meg működésüket 2013. január 1-jével. 

A tervekről a kormany.hu honlapon lehet olvasni és január 20-ig lehet azokat véleményezni. 

Az Országgyűlés 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 működő területi 

közigazgatás létrejöttéhez. 

A járási rendszer kialakításának szakmai előkészítését kutatóintézeti szakmai tanulmány 

előzte meg. A kutatási tapasztalatok, valamint az előzetes egyeztetések alapján alakította ki a 

KIM a járások számára vonatkozó javaslatát, amelyet egyeztetett a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokkal. 

A kialakítás alapelve a gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási 

szolgáltatásokhoz, a létező ügyintézési helyszínek megőrzése, a területi államigazgatási 

szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése, valamint a megyék határainak 

megőrzése. 

 

A járások kialakítása kapcsán az a cél, hogy települések „jól érezzék magukat” ott, ahová 

beosztják őket, de ha ez mégsem így alakul, lehetőség lesz a járásváltásra. A települések 

véleményére is számítanak a most indított társadalmi egyeztetés során. 

A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt legfőbb cél a területi államigazgatás 

újjászervezése kiemelkedő elemének megvalósítása, az államigazgatás jelenleg körzeti, helyi 

szinten működő szerveinek járási szintű integrálása, az önkormányzat és államigazgatási 

feladat- és hatáskörök szétválasztása, az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti 

adottságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása. 

 

Ennek alapján a járási kormányhivatalokhoz kerülnek a jegyző - kivételesen a polgármester, 

illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője - hatáskörébe tartozó államigazgatási, valamint a 

megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, 

ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért 

Felelős Államtitkársága elkészítette a járások kialakításáról szóló tájékoztatót, valamint a 

járási székhelyek és a járásokba tartozó településekre vonatkozó javaslatot. A nyilvánosságra 

hozott anyagok véleményezési határideje: 2012. január 20.  
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A véleményünk kialakításánál több szempontot is figyelembe kell vennünk. Természetesen a 

lakosság hosszú távú érdekei a legfontosabbak.  

Az eplényi munkavállalók elsősorban veszprémi és Veszprém környéki munkahelyeken 

dolgoznak. Az iskolások döntő többsége is szintén a veszprémi alsó-, közép- és felsőfokú 

intézményekbe jár tanulni. Ebből a szempontból a veszprémi járási hivatali ügyintézés 

könnyebben elérhető, kényelmesebb és a közlekedési szempontból is olcsóbb lehet, mivel e 

lakosok általában bérlettel rendelkeznek. A zirci és a veszprémi leendő hivatal eléréséhez 

szükséges menetidő különbség nem számottevő, oda-vissza kb. 20-25 perc. A nyugdíjasok 

egy részének utazási szempontjából talán kedvezőbb lenne a zirci járás, azonban ez az 

összlakosságra vetítve még 10 %-ot sem tesz ki. Az ő esetükben viszont az utazási 

kedvezményt, valamint az aktív kereső és tanuló lakossághoz képest jóval kevesebb 

ügyintéznivalót is figyelembe kell venni. A buszjáratok gyakoriságát tekintve nincs 

különbség, viszont rossz idő esetén a várakozási körülmények már mérlegelésre adnak okot. 

Továbbá az is, ha esetleg többet kell várni, hogy hol lehet jobban eltölteni ezt a várakozási 

időt. 

A döntésnél azt is figyelembe kell vennünk, hogy egy esetlegesen ügyintézésre szánt nap 

esetében az állampolgár, egyéb más teendőjét (pl. bevásárlást, kulturális kikapcsolódást, 

egészségügyi ellátást stb.), hol tudja kényelmesebben, várhatóan nagyobb sikerrel, 

eredménnyel, jobb feltételek között elintézni.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati 

javaslatok egyikét elfogadni szíveskedjen. 

 

Eplény, 2012. január 12. 

 

 

 Fiskál János 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

 

A/ változat 

 

…../2012.(I.16.) Kt. számú határozat  

 

1./ Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testülete, a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott járási rendszer kialakításáról szóló 

elképzelést megvitatta és a lakosság jelenlegi, továbbá hosszú távú érdekeinek gondos 

mérlegelése mellett – az aktív keresők döntő többségének aktuális munkahelyeit, 

munkavállalási szokásait, a tanulók iskoláztatási szempontjait, az összlakosság esetében a 

komplex szolgáltatási lehetőségek igénybevételét, valamint az utazási körülményeket és 

feltételeket figyelembe véve – kinyilvánítja, hogy Eplény község a Veszprém székhelyű 

járáshoz kíván csatlakozni. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményt, egyben a tervezettől 

eltérő járási besorolási kérelmet, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi 

Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárságára továbbítsa. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2012. január 20. 

  

 

 

B/ változat 

 

…../2012.(I.16.) Kt. számú határozat  

 

1./ Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testülete, a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott járási rendszer kialakításáról szóló 

elképzelést megvitatta és a lakosság érdekeinek gondos mérlegelése mellett kinyilvánítja, 

hogy a tervezettel egyetért, miszerint Eplény a Zirc székhelyű járáshoz tartozzon. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményt a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős 

Államtitkárságára továbbítsa. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2012. január 20. 

 


