
Szöveges indoklás 

a 2009. évi költségvetési beszámolóhoz 
 

 

A Kormány a 318/2008.(XII.23.) Korm. rendelettel 2009. január 1-jei hatállyal – a regionális 

közigazgatási hivatalok általános jogutódaként – létrehozta  a regionális államigazgatási 

hivatalokat. Az átalakulás szervezeti és személyi változással nem járt, a Hivatal elnevezése 

változott meg, a kirendeltségek neve Kecskeméti és Békéscsabai Kirendeltségre módosult. A 

hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes besorolása változott.   
 

 

A Hivatal engedélyezett létszáma 2009. január 1. napján 182 fő volt és ez az év folyamán nem 

is változott. A január 1-jén meglévő 10 üres álláshelyünk az év végére 5-re csökkent. Az üres 

státuszok betöltését a 1127/2009. (VII.29.) Kormányhatározat korlátozta. 

A vezetői állományunk változatlanul stabilnak mondható, személyi változás az év folyamán 

nem történt. A már év elején is üres Koordinációs és Szervezési főosztályvezetői álláshelyet 

belső előléptetéssel kívántuk betölteni a helyettesítést ellátó vezető munkatársunkkal, aki 

azonban 2009. augusztus 31. után a továbbiakban sem a helyettesítést, sem a főállású 

főosztályvezetői megbízást nem vállalta. Az álláshely megpályáztatására már nem volt 

lehetőségünk, mert időközben hatályba lépett a Kormány vagy miniszter irányítása illetve 

felügyelete alá tartozó egyes költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő átmeneti 

intézkedésekről szóló 1127/2009. (VII. 29.) Korm. határozat. A hivatkozott 

Kormányhatározat 3. pontja alapján, még augusztusban kérelmeztük az álláshely betöltésének 

engedélyezését, ez azonban az év végéig nem történt meg.   

A Hivatalból eltávozók száma 2009. évben nem jelentősen, de tovább csökkent. 2008-ban a 

létszám éves átlagához viszonyítottan 6% volt az eltávozott dolgozók aránya, ez a szám 2009. 

évben 5,7%-ra csökkent . 

Továbbra is szívesen élünk az ösztöndíjas foglalkoztatás lehetőségével. 2009. évben 11 főt 

foglalkoztattunk ösztöndíjas jogviszonyban. Ebből 4 fő létesített új jogviszonyt, 7 fő 

jogviszonya pedig 2009. évben meg is szűnt. Akiknek a foglalkoztatási ideje lejárt, azok 

közül 1 főt határozatlan időre, további 1 főt pedig határozott időre neveztünk ki. 

 

A költségvetés módosított előirányzata 2009. évben fedezetet nyújtott a hivatali feladatok 

végrehajtására, a zavartalan működés feltételei folyamatosan biztosítottak voltak.    
 

A kiemelt előirányzatok teljesítési szintje megfelelő, előirányzat túllépés nem történt. A 

maradványtartási kötelezettséget a tervezett szintet meghaladóan teljesítettük, figyelemmel 

a kincstárnoki utasításokra, valamint ÁROP előfinanszírozási igényre. 

 

A személyi juttatások eredeti előirányzata elsődlegesen a kötelező személyi juttatás 

kifizetésekre biztosított fedezetet. A bevételi előirányzat túlteljesítése lehetőséget teremtett az 

adható juttatások szintjének emelésére.  

 

Megye: 
Engedélyezett: Betöltött 

2009. január 1-jén 2009 .dec. 31-én 2009. január 1-jén 2009. dec. 31-én 

Bács-Kiskun: 57 57 56 57 

Békés : 51 51 49 49 

Csongrád: 74 74 67 69 

Összesen: 182 182 172 175 
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A 13. havi juttatás megszűnését kompenzálva havonta fix összegű keresetkiegészítést 

folyósítottunk. 

2009. évben BM jutalomban 6 fő, jubileumi jutalomban 19 fő részesült. 

A 6/2009. (III.6.) ÖM utasításban meghatározott személyi juttatások határidőben kifizetésre 

kerültek. A cafeteria rendszeren belül a 6.000.-Ft hideg étkezési utalványon kívül választható 

volt a 12.000.-Ft összegű meleg étkezési utalvány. Az iskoláskorú gyermekeket nevelő 

szülőknek  iskolakezdési támogatást nyújtott a Hivatal. 3x7.150.- Ft összegű 

ajándékutalványban részesültek a munkatársak . A Hivatal az üdülési csekk juttatást 2009. 

évben is az adómentes maximum összegben tudta biztosítani .  

Szemüvegtérítésben 51 fő, lakástámogatásban 5 fő részesült. A költségvetésben tervezett 

személyi juttatásokon felül a jelentős többletbevételek, valamint a központi céltámogatások 

fedezetet biztosítottak normatív jutalom és céljuttatások kifizetésére . A normatív jutalom 

összege átlagosan nem haladta meg a havi illetmények mértékét, a kifizetésekkor betartottuk a 

240/2009. (X.20.) Korm. rendelet előírásait, valamint a kincstárnoki utasításokat.  

 

A személyi juttatások kifizetéséhez szükséges munkaadói járulék előirányzat folyamatosan 

rendelkezésre állt.   

 

A dologi kiadások előirányzata a pótlólagos forrásokkal kiegészülve, illetve az előzetes 

tehermentesítésnek köszönhetően biztosították a zavartalan működés feltételeit.  

 

A felújítási, beruházási előirányzatot elsődlegesen a 2008. évi maradvány terhére, részben 

bevételi többletből emeltük.  

 

Eredeti előirányzat szinten a működési bevételi tervet  túlteljesítettük.  Az előző évről 

áthúzódó követelések teljesülése, a szakmai napok bevételei, a közigazgatási alap- és 

szakvizsga – tervezettnél nagyobb számú – jelentkezője, az EU parlamenti választás befolyó 

szolgáltatási díjak, az ÁROP előleg, illetve az átfutó bevételek (kisajátítás szakértői díjai), 

perköltségek, bírságok növelték a többletet. Az építésügyi, építésfelügyeleti bírságok kapcsán 

felhalmozódott forrást az NFGM 2009. évben rendelkezésre bocsátotta. A pénzösszeg 

felhasználása tárgyévben megkezdődött, majd 2010. január 31.-ig teljes körűen befejeződött. 

2 db gépjármű eladása után felhalmozási bevételt realizáltunk.  

 

A hátralék halmozódás elkerülése érdekében 2010. évtől tovább bővítettük a pénzügyileg 

előzetesen rendezendő szolgáltatások körét.  A bevételek gyorsabb és hatékonyabb beszedése 

érdekében a behajtási rendet felülvizsgáltuk, hivatalvezetői rendelkezés formájában új 

alapokra fektettük.       

 

A 2009. évi előirányzat maradvány terhére elsődlegesen a folyamatban levő vizesblokk 

felújítást, üzemeltetési kiadásokat, étkezési utalvány beszerzést finanszírozzuk, emellett a 

létszámstopból eredő kötelezettségünket teljesítjük. 

 

2009. évben parlagfű mentesítésre , az Európai Parlamenti választás lebonyolítására normatív 

támogatási keret állt rendelkezésre.  

 

2009. évben az építésügyi hatósági- és továbbképzési feladatok ellátására megállapodást 

kötöttünk a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal , ezzel a tárgyévi tervtanácsi 

működés forrásigénye is rendeződött. A keret felhasználása 2009. évben megkezdődött, 

rendelkezésre bocsátása 2010. februárjában megtörtént.   
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A 2009. évi felújítási tervet az Ámr. 63. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, előzetesen az 

irányító szervvel jóváhagyattuk. 

A 2009. évi költségvetés amellett, hogy stabil alapot biztosított az üzemeltetési feladatok 

végrehajtásához , a megkezdett beruházások befejezését és további beszerzések lebonyolítását 

is lehetővé tette. A Békéscsabai és a Kecskeméti Kirendeltségeken szalagparketta lerakásra 

került sor . 

A régiószékhely teljes szabványosítása befejeződött, a rekonstrukciót 40%-ban támogatta a 

tulajdonos megyei önkormányzat. Ugyancsak szabványosítás történt Kecskeméten is. 2009. 

januárjától iktatáshoz az IRMA programot alkalmazzuk. 

 

A bírságbevételek terhére gépjármű-, illetve számítástechnikai-, irodatechnikai 

beszerzéseket kezdtünk meg, a pénzügyi teljesítés maradványból történik.     

 

A közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést 2009. évben nem bonyolítottunk.  

 

A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó beszerzéseket a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelelően végeztük. Kiemelt termék vonatkozásában saját 

hatáskörű beszerzést kizárólag a jogszabályi feltételek fennállása esetén, az előzetes 

bejelentési kötelezettségnek eleget téve hajtottunk végre, a teljesítési adatok közzétételével.     

 

Az MNV Zrt-vel vagyonkezelési szerződést kötöttünk, irányító szervi jóváhagyás mellett.  

 

A munkavédelmi szakértő által megjelölt munkavédelmi kockázatok, hiányosságok 

kiküszöbölése érdekében készített intézkedési tervet maradéktalanul végrehajtottuk.  

 

 

A Hivatal 2009. évben a pénzügyi konszolidáció kedvező hatásainak megőrzése érdekében – 

a korábbi évekhez hasonlóan - költségtakarékos gazdálkodást folytatott. A szigorú 

takarékossági intézkedések megfogalmazásával és következetes végrehajtásával sikerült a 

2010-es költségvetési évet előzetesen tehermenetesíteni.   

 

A régióközpont és a kirendeltségek közti kapcsolattartás hatékony és gazdaságos 

megszervezésére tekintettel a postai küldemények többségének kézbesítésére a Hivatal nem 

vesz igénybe külső szolgáltatót, azt saját szervezésben oldja meg. Bevezettük a vonalkódos 

leltározást, melynek köszönhetően jelentősen javult a vagyonszámbavétel folyamatának 

munkahatékonysága. Azokon a területeken, ahol lehetséges, előnyben részesítettük az 

elektronikus adatforgalmat. A gépjármű üzemeltetés gazdaságosságának és 

hatékonyságának fenntartását továbbra is prioritásként kezeltük, mely jelentős megtakarítást 

eredményezett. A nyomtatórendszer felülvizsgálatával további megtakarítási lehetőségeket 

tártunk fel. A központosított közbeszerzést nem érintő, közbeszerzési értékhatár alatti jelentős 

összegű kötelezettségvállalásokról több ajánlat ismeretében döntöttünk. A vezetékes 

távközlési szolgáltatás magáncélú használata után az alkalmazottakat térítési kötelezettség 

terhelte. Az elektromos rendszerek szabványosítása biztonságosabb és hatékonyabb 

energiafelhasználást tett lehetővé. A kirendeltség-régióközpont kapcsolattartás távközlési 

kiadásainak csökkentése érdekében az IP belső vonalak használatát előnyben részesítettük.  

A Pénzügyi Főosztály leterheltségének csökkentése és a hatékonyabb feladatellátás 

érdekében a pénzügyi feladatokat átszerveztük, a kirendeltségek pénzügyi feladatot ellátó 

munkatársai többlet feladatokat kaptak.  
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A kirendeltségek működéséhez szükséges előleg összegét a takarékos gazdálkodásra való 

ösztönzés érdekében felére redukáltuk. A vezetői reprezentációs keretet szintén felére 

csökkentettük, majd központosítottuk. Jelenleg kizárólag a hivatalvezetőnek, valamint a 

kirendeltség-vezetőknek biztosítunk állandó reprezentációs keretet. 

 

A regionalizáció lehetőséget teremtett a méretgazdaságosság előnyeinek kihasználására, mód 

nyílt a rendszerben meglévő aránytalanságok feltárására, a hatékonyabb feladatellátás 

fokozatos megvalósítására. 

 

 

2009. évben a Hivatal a számviteli politikáját számottevően nem módosította, a szükséges 

aktualizálás megtörtént.   

 

A Hivatal 2009. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett, könyvvizsgálói, és egyéb 

bizonyosságot nyújtó szolgáltatást, adótanácsadást nem vettünk igénybe.   

 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetésért elsődlegesen a 

gazdasági vezető felel. Az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti pénzügyminisztériumi 

nyilvántartásban foglalt – Szt. 151. § (8) bekezdésében megnevezett – nyilvános adatok a 

következők: 

 
Regisztrációs szám:  146373 

Név:  Gácser József 

Cím: 6726 Szeged, Egressy B. u. 18.  

 

A Hivatal vállalkozási tevékenységet az Alapító Okirata szerint nem folytathat. 

 

A Hivatal 2009. évben a piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem élt. 

 

Az Állami Számvevőszék megbízhatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a Hivatal 2008. évi 

beszámolóját, az audit jelentős összegű hibát nem állapított meg.  

 

A Hivatal 2009. évben világbanki- és egyéb támogatási programból nem részesült. Az 

ÁROP Ket. Képzés című kiemelt uniós projekt keretében kerültek megszervezésre képzések. 

A továbbképzések sikeresen lezárultak, a pénzügyi előrehaladási jelentések, valamint záró 

beszámoló készítése folyamatban van.   

 

A Hivatal 2009. évben alapítványokat, közalapítványokat nem támogatott. 

 

A Hivatal a gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.  

 

A Hivatal nem lát el kutatással és kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat.  

 

A Hivatal nem rendelkezik a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel. 

A beruházások lebonyolításakor energiahatékonysági szempontokat is érvényesítettünk, 

mellyel közvetetten a környezet védelmét szolgáltuk.  A nyomtatórendszer felülvizsgálata az 

energia- és anyagfelhasználás hatékonyságának javítását célozta.   

Hivatalunk készletgazdálkodást nem folytat, a működéshez szükséges anyagokat azonnali 

felhasználásra adja ki. A keletkező veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 

szakszerű elszállításáról folyamatosan gondoskodik, készletet nem halmoz fel. 2009. évben az 
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irodatechnikai eszközökhöz vásárolt és elhasználódott tonerek dokumentáltan elszállításra 

kerültek.    

 

A többletbevételeknek, valamint az előző évi tehermentesítésnek köszönhetően sikerült a 

2009.-es költségvetési évet adósságmentesen zárni, a zavartalan működés feltételei 

folyamatosan biztosítottak voltak. 

 

Szeged, 2010. február 24. 

 

 

  

 

 Gácser József 
 főosztályvezető 

 gazdasági vezető  

  


