KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
TÁJÉKOZTATÓ A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI
KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSÉRŐL

A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a
fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs feladatait elősegítő állandó
fóruma.
A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium vezetője a kormánymegbízott,
tagjai a kormányhivatal főigazgatója, igazgatója és főosztályvezetői, a járási
hivatalok hivatalvezetői, a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv
vezetője, a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési
jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a
kormánymegbízott által meghívottak.
A Kollégium ülésén az államigazgatási feladatot ellátó más szerv
kormánymegbízott által meghívott vezetője tanácskozási joggal vehet részt.
A Kollégium létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről és
ülésének összehívásáról, valamint a Kollégium által hozott állásfoglalások
előkészítéséről és azok végrehajtásának figyelemmel kíséréséről a
kormánymegbízott gondoskodik.
A Kollégium működésének részletes szabályait a Kollégium ügyrendje
tartalmazza. A kormánymegbízott a Kollégium ülését szükség esetén az
ügyrendben meghatározottaktól eltérően is összehívhatja.
A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: kollégium)
létrehozásáról,
működéséről,
ügyrendjének
előkészítéséről
a
kormánymegbízott gondoskodik.
A kollégium testületként működik, működésének részletes szabályait az
ügyrend tartalmazza. A kollégium ügyrendjét a kormánymegbízott terjeszti elő
és a kollégium állapítja meg.
A kormánymegbízott a kollégium ülését az ügyrendben meghatározott
időközönként, illetve szükség szerint hívja össze, gondoskodik a napirendek,
az állásfoglalások előkészítéséről, figyelemmel kíséri az állásfoglalások
végrehajtását.
A kormánymegbízott szükség szerint meghívja a kollégium ülésére a
koordinációs és ellenőrzési jogkörébe nem tartozó közigazgatási szervek
vezetőit. Az államigazgatási feladatot ellátó más szervezet meghívott vezetője a
kollégium ülésén tanácskozási joggal vehet részt.
A kollégium
- elemzi és értékeli a kormányzati feladatok területi megvalósításának
helyzetét, a fővárosi és megyei kormányhivatal, a központi államigazgatási
szervek területi szervei és a helyi önkormányzatok együttműködésének,
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továbbá az államigazgatási feladatok területi végrehajtásának tapasztalatait,
a közigazgatási szervek közigazgatási hatósági ügyintézését,
- egyezteti és értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, állást foglal az ellenőrzési
tervek tartalmáról, ütemezéséről, végrehajtásáról,
- előmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és
működését,
- értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi az erre
vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz ki a képzés, továbbképzés tárgyköreire
és módszereire vonatkozóan,
- elemzi a központi államigazgatási szervek területi szerveinek és az érdekképviseleti szervek, köztestületek együttműködését, ajánlást dolgozhat ki az
együttműködések továbbfejlesztésére,
- véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyvitel-,
informatika- és szervezetfejlesztési döntéseinek tervezeteit, előmozdítja a
területi szinten összehangolt ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztést,
- értékeli, véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei
ügyfélfogadási rendjét, ügyfélszolgálati tevékenységét, módszertani segítséget
nyújt az összehangolt ügyfélfogadási rend, ügyfélszolgálati tevékenység
megvalósításhoz,
- figyelemmel kíséri és közigazgatási hatásait tekintve értékeli a területi
társadalmi-gazdasági reálfolyamatokat; az állami feladat felmerülésével járó
vagy államigazgatási szervek közreműködését igénylő országos kihatással
bíró, vagy kiemelkedő területi jelentőségű társadalmi-gazdasági problémákat
jelzi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek; elősegíti az állami és a
központi államigazgatási szervek területi szervei koordinált közreműködői
tevékenységét a problémák kezelésében.

A Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium a kormányhivatal
koordinációs feladatait elősegítő állandó testületi fóruma, amelynek elnöke a
kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, tagjai a kormányhivatal
főigazgatója és igazgatója, a főosztályok vezetői, a járási hivatalvezetők, a
Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetője, a fővárosi és
megyei kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi
államigazgatási szervek vezetői.
A Kollégium az első renden ülésén elfogadott éves munkatervében szereplő
számban ülésezik, az egyes ülések napirendjeit szinte kivétel nélkül szakmai
kérdések képezik, amelynek célja pl. az egyes területeken érvényesülő
joggyakorlat áttekintése, közös értelmezése, egységesítése, az egyes
szakigazgatási területeken történő együttműködés és hatékonyság növelése (pl.
ellenőrzések).
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A Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium keretén belül az
alábbi állandó bizottságok működnek:
- Képzési-, Továbbképzési-, Ügyviteli-, Informatikai-, Szervezetfejlesztési és
Ügyfélszolgálati Bizottság
- Ellenőrzési és Koordinációs Bizottság
- Hatósági Eljárási Bizottság

