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Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 
2008. évi zárszámadásához kapcsolódó szöveges beszámolója 

 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
1.1. 
Cím:0500 
Intézmény neve: Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 
Törzskönyvi szám: 722337 
Honlap címe: http://emrkh.hu/eszakreg 
 
 
1.2. Az intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása 
 
 
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal a Heves megyei, a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei és a Nógrád megyei Közigazgatási Hivatal, valamint az Észak-
magyarországi Területi Fıépítészi Iroda szervezeti összevonásával alakult meg 2007. január 
1.-jén. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter az Alapító Okiratot A-1012/1/2007. 
számon adta ki. 
 
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal közfeladatait a közigazgatási 
hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetve 2008. július 1-jétıl a 
177/2008.(VII.l.) Korm. rendelet, valamint közigazgatási hivatalokra, továbbá az ágazati 
szakigazgatási szervekre és az állam fıépítészre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján 
látja el. A Hivatal alaptevékenységébe tartozó feladatait az Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatában megjelölt szervezeti egységek 
végzik. 
 
2007. november 14-én a közigazgatási hivatalok mőködésének regionális átalakítását 
megalapozó, a korábbi fıvárosi, megyei illetékességgel mőködı hivatali rendszert módosító 
törvényi szabályozást, valamint a közigazgatási hivatalokról szóló végrehajtási rendeletet az 
Alkotmánybíróság 2008. június 30-i hatállyal megsemmisítette.  
 
A Kormány - az Alkotmány és az Ötv. Alkotmánybíróság döntése által nem érintett 
rendelkezései alapján, az államigazgatási szervek mőködésének szabályozására kiterjedı 
eredeti jogalkotói jogkörében - rendeletet alkotott a közigazgatási hivatal mőködésérıl 
(177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokról), mellyel biztosította, hogy 
június 30-át követıen is zavartalan és jogilag szabályozott legyen azok mőködése.  
Az önkormányzati miniszter az Alapító Okiratot A-10519/3/2008. számon adta ki 2008. július 
1-jén. 
 
2009. január 1-tıl kezdıdıen újabb változás következett be. Az Alkotmánybíróság döntése 
alapján a Kormány létre hozta az általános hatáskörő területi államigazgatási szervét, a 
regionális államigazgatási hivatalokat, melyek a helyi önkormányzatok törvényességi 
ellenırzését kivéve a regionális közigazgatási hivatalok jogutódai lettek. 
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A hivatal Alapító Okirat szerinti feladatai: 
 
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és más jogszabályok 

rendelkezése szerint ellátja a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok és a 
helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenırzését, a területi államigazgatási 
szervek jogszabályban szereplı ellenırzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanácsok, a 
megyei területfejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési tanácsok és a regionális fejlesztési 
tanácsok törvényességi felügyeletét. 

- Ellátja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány áltat hatáskörébe utalt 
államigazgatási feladatokat, hatásköröket, hatósági jogköröket. 

 
- Ellátja a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által meghatározott 

koordinációs, ellenırzési, informatikai, képzési és továbbképzési feladatokat, gyakorolja 
az e feladatok ellátásához szükséges hatásköröket. 

- Szervezi a régióban az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek 
köztisztviselıinek képzését, továbbképzését, közremőködik a helyi önkormányzatok, a 
kisebbségi önkormányzatok tisztségviselıinek, képviselıinek képzésében. 

 
Az intézmény jogszabályok által meghatározott társadalmi, gazdasági küldetése 
 
Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal a Kormány általános hatáskörő 
területi szerveként a szolgáltató közigazgatás jegyében gondoskodik a feladat és hatáskörébe 
utalt területi közigazgatási feladatok ellátásáról a helyi önkormányzatok, területi 
államigazgatási szervek, illetıleg állampolgárok részére.  
Társadalmi és gazdasági küldetését azon törekvés hatja át, hogy a Hivatal ügyfelei számára 
gyors, egyszerő és megbízható ügyintézést végezzen, gondoskodjon szociális, környezeti és 
települési értékeik védelmérıl, emellett a rendelkezésére bocsátott, illetve mőködéssel érintett 
társadalmi erıforrásokat takarékosan használja fel, egyúttal javítsa a közszolgálatiság 
színvonalát. 
 
A mőködését meghatározó jogszabályi keretei között a Hivatal az elmúlt évben gondoskodott 
a több ágazatot érintı kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról, a 
helyi önkormányzatok döntéseinek törvényességi ellenırzésérıl, elsı- és másodfokú hatósági 
jogkörben eljárva pedig az állampolgárok széles körét érintı hatósági tevékenység 
megvalósításáról. A Hivatal szervezeti keretében szakigazgatási szervként önálló feladat- és 
hatáskörrel mőködı Állami Fıépítész, valamint Szociális és Gyámhivatal ellátta a terület-, 
térség- és településfejlesztés, területrendezés, illetıleg a szociális igazgatás, gyermekvédelem 
és bőnmegelızés területén meghatározott feladatokat. 
 
 
1.3. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás, jellemzı mutatókkal a szakmai mőködés értékelése 
 
A hivatal küldetésének teljesítését a szakmai irányítást ellátó tárcák (Önkormányzati 
Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetıleg a Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztérium) által meghatározott szakmai irányok figyelembevételével az alábbi 
célok mentén valósította meg: 
 
1.3.1. Kezdeményezı, példamutató szerepvállalás a közigazgatás regionális átalakulásának 

társadalmi és szakmai elfogadtatásában, regionális szintő vezetı szerep kialakítása az 
igazgatási szolgáltatások egységességét, a jogalkalmazói gyakorlat összhangjának 
megteremtését célzó feladatok megvalósításában. 
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A Hivatal a területi koordináció keretében nagy hangsúlyt fektetett a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt beruházásokkal összefüggı szakmai elıkészítı munka és 
hatósági tevékenység összehangolására. A rendelkezésünkre álló fórumokon (jegyzıi 
értekezletek, regionális államigazgatási kollégiumi ülések) folyamatosan információt 
adtunk a kiemelt beruházásokkal összefüggı központi közigazgatás által 
meghatározott feladatokról, valamint jogszabályi háttérrıl. Az egyes beruházásokban 
közvetlenül érintett önkormányzatok és államigazgatási szervek képviselıibıl 
munkacsoportot állítottunk fel a hatékony, érdemi koordináció érdekében. Ez 
különösen eredményes munkaformának bizonyult. 
A jegyzıi értekezleteken általános gyakorlattá tettük a területi államigazgatási szervek 
szakmai közremőködését. Így lehetıvé vált, hogy a települések jegyzıi az 
államigazgatás hangsúlyosabb, összehangolást igénylı szakterületeit érintıen 
közvetlen, érdemi tájékoztatást kapjanak.  
2008-ban továbbra is kiemelten szerepelt a parlagfő elleni védekezés regionális 
koordinációja. A feladat végrehajtásáért felelıs Koordinációs Munkacsoport 
változatlan tagsággal végezte munkáját, külön hangsúlyt fektetve többek között a 
köztisztviselıi példamutatásra és a civil szektor szereplıivel történı kapcsolatokra. A 
helyi média által fokozott figyelemmel kísért, köztisztviselık és civil szervezetek által 
végzett parlagfő-mentesítés mellett a Munkacsoport a parlagfő szezon hónapjai során 
folyamatos és részletes szakmai információkat és segítséget nyújtott a helyi 
önkormányzatoknak. Tapasztalataink szerint a koordinációs bizottság regionális szintő 
mőködése az idei évben is lehetıvé tette, hogy a védekezésben érintett egyes 
célcsoportok felé közösen kialakított, egységes elvek mentén, megegyezı tartalmú 
kommunikációt valósítsunk meg, így erısítve a területi államigazgatási szervek 
szakmai együttmőködésérıl alkotott képet. A Munkacsoport éves beszámolójában 
konkrét – a védekezési tevékenységet és a vonatkozó eljárásrendet érintı – 
javaslatokat tettünk a védekezés hatékonysága érdekében fejlesztendı területekre.  

 
1.3.2 A Regionális Államigazgatási Kollégium és a bizottságai által biztosított intézményes 

keretek hatékonyabb kihasználása. A régióban mőködı területi államigazgatási 
szervek tevékenységének és feladatainak hatékonyabb – a Regionális Államigazgatási 
Kollégium kereteit kihasználó – összehangolása, az információs, valamint ügyfél 
tájékoztatási rendszerek létrehozása, közös programok és módszertan kidolgozása. 

 
Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium 2008-ban az 
ügyrendben meghatározottak alapján három ülést tartott. Az üléseken 
célkitőzéseinknek megfelelıen sor került a közigazgatás humáninfrastruktúráját érintı 
információk átadására, valamint a közigazgatási hatósági eljárási törvény várható 
módosításának áttekintésére, kiemelve a területi szinten megvalósuló hatósági munka 
hatékonysága és idıszerősége növelésének jogszabályi lehetıségeit és az erre irányuló 
központi elképzeléseket. Az egyes üléseken kiemelten foglalkoztunk a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezések 
koordinációjával, hangsúlyozva az érintett államigazgatási szervek közötti fokozott 
együttmőködést és kölcsönös tájékoztatást. A más hatalmi ágak képviselıi által tartott 
szakmai tájékoztatás jegyében kértük fel az Ombudsmani Hivatalt az Észak-
magyarországi régió államigazgatási feladatellátásának elemzésére az országgyőlési 
biztosokhoz érkezett bejelentések alapján.  
A területi államigazgatási szervek szükségesnek ítélik ellenırzéseik koordinálását, 
amit a területi szint mozgásterének bıvítésével az irányító fıhatóságok is elısegítenek.  
A továbblépés érdekében a RÁK Ellenırzési Munkacsoportja a tagok éves ellenırzési 
tervein kívül 2008-ban felmérte az együttmőködési megállapodások tartalmát és az 
azokban közremőködı szerveket. Ennek eredményeként oly módon módosítottuk az 
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Ellenırzési Munkacsoport összetételét, mely lehetıséget adott a területi szervek 
ellenırzési tevékenységének erısítésére, a közös, összehangolt ellenırzések számának 
növelésére, illetve az ellenırzési tapasztalatok jobb megosztására. A Munkacsoport 
ugyancsak javaslatot tett arra, hogy az önkormányzatok tevékenységét érintı 
vizsgálatokban résztvevık egyeztessék ütemterveiket, vegyék figyelembe a közös 
ellenırzések lehetıségét is, így biztosítva, hogy az ellenırzések túlzott mértékben ne 
terheljék a helyhatóságokat. 

 
1.3.2. A régióban mőködı megyei önkormányzatokkal, megyei jogú városokkal, illetıleg 

kistérségi székhely központokkal szakmai alapokon nyugvó, a regionális szemléletet 
érvényre juttató munkakapcsolatok kiszélesítése, az érintett önkormányzatok bevonása 
a közigazgatás területi koordinációja erısítését célzó feladatok végrehajtásába. 

 
1.3.3. A helyi önkormányzatok, a Regionális Fejlesztési Tanács, a megyei területfejlesztési 

tanácsok, valamint a kistérségi területfejlesztési társulások és tanácsok mőködésének 
elısegítése, a törvényességi felügyeleti és ellenırzési jogkör gyakorlásával 
kapcsolatos egységes módszertan kialakítása, valamint a területfejlesztési támogatási 
forrásokhoz való hozzájutás elısegítése.  

 
A régióban 613 helyi önkormányzat és 371 helyi kisebbségi önkormányzat, valamint 
28 többcélú kistérségi társulás törvényességi felügyeletét láttuk el. A Hivatal 
illetékességi területén 203 önálló polgármesteri hivatal és 160 körjegyzıség mőködik. 
Az elızı évhez képest a körjegyzıségek száma nyolccal emelkedett. A társult 
képviselı-testületek száma változatlanul kettı.  
2008-ban összesen 14466 jegyzıkönyv érkezett be a képviselı-testületi ülésekrıl 
törvényességi ellenırzésre. A jegyzıkönyvek 6670 rendeletet és 61233 határozatot 
tartalmaznak. Ezek a számok kisebbek az elızı évihez képest, melynek oka lehet az, 
hogy 2007. volt a ciklus elsı teljes éve, ami az átlagostól több döntés hozatalát 
követelte meg.  
A korábbi évhez viszonyítva kevesebb, 2606 törvényességi észrevétel megtételére 
került sor. Ez szintén összefügg azzal, hogy a ciklus elsı évében a döntések száma is 
magasabb volt.  
A 2007. évi 3 kereset benyújtáshoz képest ebben az évben 6 pert indítottunk, míg 
alkotmánybírósági beadványaink az elızı évi 2-rıl 6-ra emelkedtek. 

 
1.3.4. A többcélú kistérségi társulások feladatellátásának, megállapodásai módosításainak – 

a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény rendelkezései szerinti – figyelemmel kísérése és szakmai segítése. 

 
A régióban 28 többcélú kistérségi társulás mőködik. 2008-ban célvizsgálat keretében 
felülvizsgáltuk mindegyik többcélú társulás társulási megállapodását. A felülvizsgálat 
során számos hibát észleltünk. Mindössze három kistérség esetében nem kellett 
törvényességi észrevételt tennünk.  
Egyéb törvényességi észrevételeink viszonylag alacsony száma annak is köszönhetı, 
hogy nagy hangsúlyt fordítottunk a törvénysértések megelızésére. Ennek 
eredményeként a tanácsok elé már zömében törvényes elıterjesztések kerültek és 
jellemzıen jogszerő döntéseket hoztak. Mindezt igazolja, hogy észrevételeink kisebb 
részét tették ki a tartalmi kérdések és jellemzıbb volt a mulasztásos és egyéb tárgyú.  

 
 



5 
 

1.3.5. A körjegyzıségekben résztvevı önkormányzatok száma növekedésének ösztönzése, a 
körjegyzıségi rendszer további elterjedésének támogatása, a negatív és pozitív 
ösztönzési elemek megismertetése az önkormányzatokkal. 

 
1.3.6. A belsı piaci szolgáltatásokról szóló EU-s irányelv helyi önkormányzati 

jogharmonizációjának megteremtése. 
 

Egész éven áthúzódó feladatként jelentkezett a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 
123/2006. EK irányelvvel összefüggésben az önkormányzati rendeletek 
jogharmonizációjának megteremtése. Ennek elsı lépéseként megtörtént az irányelvvel 
érintett összes önkormányzati rendelet nyilvántartásba vétele. Körlevelekben 
tájékoztattuk a jegyzıket a jogharmonizációs feladat végrehajtásának részleteirıl, 
ütemezésérıl.  

 
 
1.3.7. A fejlesztési célú – kiemelten az EU-s pályázati források igénybevételével tervezett – 

állami, önkormányzati beruházások megvalósításához szükséges hatósági eljárások 
lefolytatása, a hatósági tevékenység gyors és szakszerő ellátása. 

 
A hivatal elsı és másodfokú hatósági jogkörében eljárva végezte az állampolgárok 
széles körét érintı hatósági tevékenységét, a Hatósági fıosztály mőködésének célját a 
gyors és szakszerő hatósági eljárások lefolytatásában ragadhatjuk meg.  
A hivatal tevékenysége számszakilag is kimutatható a hatósági és az ügyfélforgalmi 
statisztikán keresztül: 2008-ban a (gyámhivatallal együtt) 7086 db I. fokú, valamint 
769 II. fokú döntés született, 355 közérdekő bejelentés, panasz érkezett. 
 
A hatósági tevékenységet alapvetı ágazati szabályok változásai is meghatározták. 
Ezen belül ki kell emelni a kisajátításról szóló 2007. évi CXIII. törvény életbelépését, 
amely a 2008. január 1-jei bevezetésével felváltotta a korábban a tárgykört szabályozó 
törvényerejő rendelet szabályait, ami a korábbiakhoz képest szemléletében és eljárási 
szabályaiban is jelentıs változásokat hozott. A kisajátítási törvény alkalmazásával a 
kirendeltségekre is kiterjedıen új ügymenetet és új ügyirat mintákat dolgoztunk ki.  
Az építéshatósági munkát alapjaiban érintette az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételirıl szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Kormányrendelet változásai is, amelynek következtében a fıosztálynak soron kívül fel 
kellett mérnie és le kellett ellenıriznie a hivatal illetékességén belül mőködı 
valamennyi építéshatóság személyi és tárgyi feltételeinek biztosítottságát.  
 
A hatósági munka regionális szintő egységesítéséért szakmai konzultációkat 
rendeztünk az általános elvek és iratminták kidolgozásán kívül az egységes hivatali 
kép kialakításáért, több dekoncentrált szervnél közös ellenırzéseket végeztünk. 
A Hivatal 2008-as munkaprogramjában tervbe vett és ellenırzési programjában 
feltüntetett, önkormányzatok polgármesteri hivatalaiban, egyéb állami szerveknél 
megtartott ellenırzések ez évben is kiegészültek a közérdekő bejelentés miatt, vagy 
hivatalvezetıi intézkedésre végrehajtott további ellenırzésekkel. A Hatósági Fıosztály 
a 2008-as év folyamán összesen 22 átfogó, 172 cél- és 2 utóellenırzést tartott. 

 
1.3.8. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházásokkal összefüggı 

hatósági engedélyezési ügyek kiemelt kezelése, gyors és hatékony hatósági eljárások 
erısítése, egységes monitoring rendszer naprakész mőködtetése.  
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A hivatal fokozott figyelmet fordított a hatáskörébe utalt nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt beruházásokkal összefüggı hatósági eljárások gyors és szakszerő 
lefolytatására. A 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján elsıfokú építéshatósági 
jogkörben jártunk el a kisvárdai, a nyíregyházi és a nagyecsedi hulladéklerakókhoz 
kapcsolódó egyes építmények engedélyezésénél. A hatósági eljárást megelızıen, és 
annak idıtartama alatt a beruházóval, az eljárásban közremőködı állami szervekkel és 
önkormányzatokkal folytatott állandó együttmőködés eredményeként mindhárom 
beruházás esetében kiadtuk az építési engedélyeket, amelyek – fellebbezés hiányában 
– elsı fokon jogerıssé váltak. 
A 77/2008. (IV.3.) Korm. rendelet az Észak-magyarországi régió területén a 3. sz., a 
35. sz., és a 2. sz. fıutak rehabilitációjával összefüggı hatósági ügyeket nyilvánította 
kiemelt üggyé, ezek közül egyedül a 2. számú fıúthoz kapcsolódóan lefolytatandó - 
egy ingatlant érintı - kisajátítási eljáráshoz nyújtottak be kérelmet, ez ügyben 
hivatalunk várhatóan 2009-ben fog döntést hozni. 

 
1.3.9. A köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazásról szóló 301/2006. (XII.23.) 

Korm. rendelet szerinti új típusú közszolgálati fejlesztésközpontú, kompetencia alapú 
egyéni teljesítményértékelés (célmeghatározás és strukturált formában adott 
visszacsatolás) 2010. január 1-jétıl történı bevezetését segítı felkészítı képzések 
szervezése és az alkalmazást biztosító belsı szabályzók elıkészítése. 
 
A 2008-ban indult  ÁROP-2007/2.2.2. kiemelt projekt keretében központilag 
megrendezett, - egynapos - TÉR képzésen, valamint coaching-tréningen hivatal 
valamennyi vezetıje részt vett.  
A régióban az önkormányzati köztisztviselık 38 %-át képeztük a rendelkezésre álló 
forrásokból. A résztvevık arányát tekintve, több mint 75 %-a volt vezetı (elsısorban 
jegyzı). 
 

1.3.10. A humánerıforrás minıségének területi egyenlıtlenségei kiküszöbölése céljából 
differenciált képzések indítása, amelyek regionális szinten valósítják meg mind a 
települési, mind a kistérségi, mind a regionális szinten jelentkezı speciális 
továbbképzési igényeket. 

 
A képzések forrása szerint 2008-ban Hivatalunk három fıirányú képzést szervezett és 
bonyolított le: 44 képzési programba, 74 csoportban 2182 fı részvételével: 
 - EU-s forrásból ROP 3.1.1. program keretében 1115 fı, 
 - központi célelıirányzat terhére 187 fı képzése 

- egyéb szakmai ágazati képzések saját erı bevonásával 880 fı képzése 
valósult meg. 

A Hivatal alapfeladataként régiós szinten 9 alkalommal szervezett közigazgatási és 
egy alkalommal ügykezelıi alapvizsgát. A korábbi évekhez képest a jelentkezık 
létszáma (753 és 65 fı) jelentısen, közel 100%-os mértékben nıtt Az növekedés oka 
kettıs: elsısorban az egyes területi államigazgatási szerveknél (pl. APEH) lezajlott 
létszámbıvítés következtében emelkedett a közigazgatásba belépık száma, másrészt a 
munkáltatók még a közigazgatási versenyvizsga várható bevezetése elıtt törekedtek 
dolgozóik regisztrálására. 
Közigazgatási szakvizsga szervezésére 6 alkalommal került sor 516 fı részvételével, 
ami az elmúlt évi létszámadatokhoz képest mintegy 20%-os növekedést mutat.  
A külföldi állampolgárságú személyek számára régiós szinten 6 alkalommal, 56 fı 
részére került sor az „Alkotmányos alapismeretek” vizsga szervezésére egységes elvek 
és szabályozás mentén.  
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1.3.11. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben foglalt, a 
közigazgatási hivatalt érintı feladatok végrehajtása, különösen a közérdekő adatok 
elektronikus közzétételének biztosítása. Ennek érdekében az általános és egyedi listák 
kialakítása, folyamatos aktualizálása, a közérdekő adatok megismerésére irányuló 
igények szabályozott teljesítésének és kezelésének biztosítása.    

 
1.3.12. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénybıl és végrehajtási rendeleteibıl 

adódó soros és rendkívüli választási feladatokból a hivatalra háruló kötelezettségek 
szakszerő, határidıre történı, zökkenımentes ellátása. 
A 2008. március 9-ei országos népszavazás során a választási informatikai feladatokat 
sikeresen végrehajtottuk, a célra kapott központi támogatással a feladattípusú 
elszámolás keretében elszámoltunk, amellyel kapcsolatban ÁSZ vizsgálatra is sor 
került.  
További feladatot jelentett még Heves megyében 1 településen idıközi polgármester 
és önkormányzati képviselı választás, 1 településen idıközi polgármester választás, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 6 településen idıközi polgármester és 
önkormányzati képviselıválasztás, Nógrád megyében 1 településen idıközi 
polgármester választás lebonyolítása. 
 

1.3.13. Az együttmőködési, kapcsolattartási folyamatok, munkamódszerek, eljárási technikák 
áttekintésével a hivatali feladatellátást, költségvetési teljesítést, humánerıforrás 
gazdálkodást pozitívan befolyásoló szervezeti eredmények továbberısítése, a 
lemaradó, hiányosságokkal küszködı terület(ek) elırelépési lehetıségeit biztosító 
megoldások kidolgozása. 

 
1.3.14. A hivatal éves közbeszerzési tervében szereplı eljárások határidıben történı kiírása és 

lebonyolítása a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek és egyéb 
kapcsolódó jogszabályi rendelkezései betartása. A közbeszerzési eljárások során 
megkötött szerzıdések nyilvános megismerésének soron kívüli biztosítása. 

 
1.3.15. A Szociális és Gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó I. és II. fokú hatósági 

jogkörök magas szintő gyakorlása, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásról szóló 
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben a mőködést engedélyezı szerv részére elıírt 
feladatok ellátása. 
A Gyámhivatal a regionális átalakulást követıen az egységes joggyakorlat 
megteremtéséért bevezetett módszereket 2008-ban is eredményesen alkalmazta. A 
rendszeresen megtartott szakmai értekezletek lehetıséget adtak az esetlegesen eltérı 
gyakorlatok megvitatására. A dilemmákat az ágazati minisztérium illetékes 
fıosztályaitól, illetve a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Fıosztályától 
kapott állásfoglalásokkal sikerült feloldani. 
A Szociális és Gyámhivatalban 2008-ban: 23221 db irat keletkezett, 7242 db döntés 
meghozatalára került sor, 93 per indult vagy folytatódott, 808 ellenırzés történt a 
gyermekvédelmi, gyámhatósági, szociális hatósági és szolgáltató területen mőködı 
hatóságoknál és intézményeknél.    
 

1.3.16. Az önkormányzatok tájékoztatása a bőnmegelızéssel, áldozatvédelemmel, családon 
belüli erıszak megelızésével, kezelésével összefüggésben, a városi gyámhivatalok és 
gyermekvédelmi intézmények szakmai tevékenységének folyamatos monitoringja, 
részükre szakmai képzések biztosítása.  
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1.3.17. A terület- és településfejlesztés szakmai kontrolljának, valamint a Tervtanács 
mőködtetésének magas szakmai szinten történı biztosítása, részvétel a regionális 
döntés-elıkészítı és a monitoring szakbizottságok munkájában, az uniós támogatású 
pályázatok terület- és településrendezési, illetve építészeti szakvéleményezésében, 
gyors és magas színvonalú szakhatósági közremőködés a jogszabályok által 
meghatározott engedélyezési eljárásokban.  

 
Az Állami Fıépítészi Irodában 2008-ban megtörtént az engedélyezett létszám 
feltöltése.  
A Hivatal szervezetén belüli mőködés lehetıséget biztosított a szakmai fıosztályokkal 
történı tartalmas együttmőködés kialakítására. Ennek keretében az iroda szakemberei 
bevonásra kerültek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal 
összefüggı hatósági eljárások elıkészítésébe, a rendezési tervek törvényességi 
felülvizsgálatába. 
Az állami fıépítész által vezetett területi tervtanács 12 alkalommal ülésezett, összesen 
33 tervdokumentációt megtárgyalva. 
 

1.3.18. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerő intézése, a polgármesteri hivatalok 
és a területi államigazgatási szervek tevékenységét érintı állampolgári panaszok 
elemzése, értékelése.  

 
A hivatalhoz 2008. évben 355 db panasz, közérdekő bejelentés és javaslat érkezett az 
alábbiak szerint: 
Önkormányzati testületek mőködését érintı panaszok, közérdekő bejelentések és 
javaslatok 91 db,  
Polgármesteri hivatalok, körjegyzıségek mőködését érintı panaszok, közérdekő 
bejelentések és javaslatok 259 db 
Közigazgatási hivatalok mőködését érintı panaszok, közérdekő bejelentések és 
javaslatok 5 db. 
 

1.3.19. A civil szervezetekkel, szervezıdésekkel való kapcsolattartás erısítése, 
továbbfejlesztése, az önkormányzatok civil referenseivel való folyamatos 
kapcsolattartás. 

 
1.4. A szervezeti és a feladatstruktúra korszerősítésére tett intézkedések 
 
A régiós hivatal 2007. január 1-jei megalakulásával 2007. évben megtörtént a hivatal 
szervezeti és feladat struktúrájának korszerősítése, egységes szervezeti és mőködési 
feltételeinek kialakítása: 
- a kirendeltségek pénzügyi osztályainak 2007. április 1.-jei hatállyal történı 
megszüntetésével, a kirendeltségek gazdasági vezetıinek felmentésével, a dolgozók 
Titkárságra történı áthelyezésével kapcsolatos munkajogi intézkedések megtétele, a Hivatal 
és kirendeltségek közötti pénzügyi státuszok átrendezésével a Hivatal egységes gazdasági 
szervezetének kialakítása; 
- a pénzügyi és gazdasági területen az együttmőködés formáinak, valamint a Kirendeltségek 
és a Hivatal közötti munkamegosztás kialakítása, ezt követıen ügyrendben, munkaköri 
leírásokban, szabályzatokban, hivatalvezetıi intézkedésekben történı dokumentálása. 
- a személyi juttatások egységes számfejtési rendszerének kialakítása és dokumentálási 
rendjének kidolgozása, 
- rendezvényekhez kötıdı reprezentációs kifizetések és személyes reprezentációs keretek 
felülvizsgálata, egységesítése és szabályzatban történı rögzítése a költségvetési erıforrások 
figyelembe vétele mellett, 
- képzések és vizsgáztatások bevételének, elıadói és óradíjainak régiós szintő egységesítése,  
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- megbízási szerzıdések formai és tartalmi követelményeinek, valamint a teljesítésigazolások 
egységesítése, szabályzatban történı rögzítése, 
- a régiós szinten elıírt mőködési bevételek teljesítése érdekében az egyes képzések és 
vizsgáztatások, különféle szakmai napok megtartásának központi ütemezése. 
 
2008. évben aktualizálásra kerültek a szabályzatok és vezetıi intézkedések kiadására került 
sor a jogszabályi változások, illetve eseti feladatok ellátására. 
 
A szervezeti struktúra alapvetıen a fogyasztóvédelmi tevékenység kiszervezésével változott 
az elızı évhez képest.  
 
A hatáskörében bıvülı építés felügyeleti ellenırzési tevékenység ellátását 4 fıs létszám 
fejlesztés segítette, amely az elemi költségvetésbe beépítésre került.  A Hivatal 
építésfelügyelıi számának 5-rıl 9 fıre való emelkedése jelentısen növelte a az ellenırzések 
számát és eredményességét. Az 501 ellenırzés elvégzése mellett további 26, regionális 
együttmőködés keretében végzett közös ellenırzés lefolytatására is sor került. A feltárt 
szabálytalanságok és hiányosságok megállapítását követıen összesen 8,5 millió Ft építés 
felügyeleti bírság kiszabására került sor. 
Az építés felügyelet megerısítése országos közös ellenırzések végzését is lehetıvé tette. 
 
A Szociális és Gyámhivatal 2008. január 1-jei 34 fıs  engedélyezett létszáma a szociális 
feladatellátásra tekintettel 14 fıvel emelkedett, megyék közötti átcsoportosításra nem került 
sor. Az új létszámok megyénkénti feltöltése – Borsod 6 fı, Heves és Nógrád 4-4 fı - 
folyamatosan megtörtént. A Kirendeltségeken a vezetı helyettesítése a szervezeti felépítés 
miatt csak ügyintézıi szinten megoldott, ezt a kérdést Borsod megyében szakmai tanácsadói 
cím adományozásával rendezte a hivatal. A szervezetfejlesztés eredményeként a 
régióközpontban kétosztályos modell - Gyámügyi Osztály és Szociális Osztály - került 
kialakításra. 
 
 
1.4. Elhelyezés 
 
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal apparátusának elhelyezése a 
megyeszékhelyeken, Egerben, Miskolcon és Salgótarjánban alapvetıen a megyeházákon, 
Salgótarjánban részben társasházban, illetve bérleményben biztosított. 

A régióközponti Hivatalt az egri Megyeháza épületegyüttesének a Magyar Állam 
tulajdonában lévı 1599/7689-ed tulajdoni hányadán vagyonkezelıi jog illeti meg. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség a Magyar Állam és a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat ½-½ arányú osztatlan közös tulajdonában lévı Megyeháza 
ingatlanban mőködik, a Magyar Állam tulajdoni illetıségén fennálló 82/200-ad arányú, 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelıi joga keretei között, Ezen túlmenıen a 
Kirendeltséget a Megyeházán a Megyei Önkormányzat tulajdonán 81 m2-re használati jog 
illeti meg. 

A Nógrád Megyei Kirendeltséget az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett a salgótarjáni 
Megyeházán 711,57 m2 ingyenes használati, 188 m2-re kiterjedı társasházi vagyonkezelıi 
jog illeti meg, valamint a megyeházán 90 m2 bérleti joggal rendelkezik.  

Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal elhelyezését és mőködtetését, az 
üzemeltetést biztosító területekkel, vagyonkezelıi jog, ingyenes használati jog és bérleti jog 
élvezete mellett együttesen közel 6.000 m2 szolgálja.  
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Használt ingatlanterület (m2): 

 

 

A Szociális és gyámhivatali 14 fıs létszámbıvítését a meglévı épületekben biztosítottuk. 

 

A régiószékhely hivatal üzemeltetését a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ellátó 
Szervezetével határozatlan idıre kötött üzemeltetési megállapodás biztosítja. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezetével 2007 decemberében 
– az igénybevett szolgáltatások tételes felülvizsgálata után - a hivatal határozatlan idejő 
üzemeltetési megállapodást kötött. 

 

A Nógrád Megyei Kirendeltség üzemeltetését a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó 
Szervezetével úgyszintén felülvizsgált, határozatlan idıre kötött üzemeltetési megállapodás 
biztosítja.  

 

A Hivatal költségtakarékos mőködtetése érdekében 2008-ban közbeszerzési eljárásokat 
folytattunk le mindhárom megyében a Hivatal elhelyezéséül szolgáló épületek takarítási 
szolgáltatására.  
 
A takarítási szerzıdések megkötésével sikerült csökkenteni a vállalkozói díjakat.  
 
 
2. Az elıirányzatok alakulása 
 
2.1. Az elıirányzatok teljesítésének összefoglaló levezetését a mellékelt I/2H, az 
elıirányzat módosítások levezetését az I/2I táblázat tartalmazza. 
 
A mőködés anyagi háttere: 
 
A hivatal szakmai feladat ellátásának pénzügyi, mőködési feltételei 2008-ban biztosítottak 
voltak. 
 
Az elemi költségvetésben 2008. évre jóváhagyott költségvetési fıösszeg 1.256,4 millió Ft 
volt, ami 4%-kal magasabb a 2007 évi eredeti elıirányzatnál. Egy engedélyezett létszámra 6,9 
millió Ft állt rendelkezésre, ami 19%-os emelkedést mutat az elızı évhez viszonyítva.  
 
A bázis szemlélető tervezések miatt keletkezı mőködési hiány megszüntetésre került, 
fedezete egységes elvek alapján - az aránytalanságok kiegyenlítésére törekedve - fejezeti 
tartalékból, szerkezeti változásként és fejlesztési többletként beépült a 2008. évi 
költségvetésbe, továbbá 44,4 millió Ft mőködéséi bevételi elıirányzat támogatással történı 
kiváltása következtében 9%-ról, 5%-ra csökkent a mőködési bevétellel fedezendı 
költségvetési kiadások összege. 

Megnevezés Heves Borsod Nógrád Régió 
összesen 

Használt terület 
összesen. 1.599 3.657 860 6.116 
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Az 1.256,4 millió Ft eredeti elıirányzat év közben 521,4 millió Ft-tal emelkedett, a 2008 évi 
módosított elıirányzat 1.777,8 millió Ft , amely 93,8 %-ra teljesült. A 2008. évi tényadat 30,3 
%-kal magasabb az elızı évi teljesítési összegnél, az évközi elıirányzat módosítások 
következtében, amelynek összetevıit a következıkben részletezzük. 
 
2.2. A fıbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggı alakulása 
 
2.2.1. Az elıirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló fıbb 
tényezık 
 
Az eredeti költségvetési elıirányzat módosítása az alábbi hatáskörökben és jogcímeken 
következett be:  
   Millió Ft 
  Kormányzati hatáskörő módosítások: _________ 81,3 
  - 2007 évi tizenharmadik havi ill. kiegészítés 28,0 
  - Illetményemelés 37,6 
  - Prémium évek program támogatása 7,1 
  - Kereset-kiegészítés 8,6 
 
  Fejezeti hatáskörő módosítások:_____________ 107,0 
  - Kiemelt nemzetgazdasági beruházások 13,2 
  - Parlagfő mentesítés 2,0 
 - Gyámhivatalok létszámfejlesztése 85,4 
  - Köztisztviselık központi képzése 6,4 
 
  Saját hatáskörő módosítások:_______________ 333,1 
  - ROP és Equal térítés 101,8 
  - Elıirányzat maradvány 109,4 
  - 2008. március 9.-i népszavazás fedezete 4,2 
  - Személyi feltételek megerısítése 7,8 
  - Kiemelt nemzetgazdasági beruházások 11,0 
  - Gyermekvédelmi konferencia 0,3 
  - Építés felügyeleti továbbképzés 0,2 
  - 2075/2008 Korm hat. maradvány átvétel 55,6 
  - Lakáskölcsön 1,5 
  - Mőködési bevételek 36,1 
  - Fejlesztési célú maradvány átvétel 5,2 
  (IRMA szoftver) 
 
Az elıirányzatokkal összefüggıen jóváhagyott feladatok teljesítésének értékelése, a 
pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja: 
 
A kormányzati hatáskörő támogatási elıirányzatokkal a kereset kiegészítés II. ütemét 
kivéve elszámoltunk.  
 
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007 évi CLXIX törvény 4. §-ának 
(7) bekezdésében foglaltak alapján a központi költségvetési szervek számára a 2007. év után 
járó 13. havi illetmény 2008. évben esedékes részletének kifizetéséhez a központi 
költségvetés egyszeri hozzájárulást biztosított a céltartalék terhére: 21,2 millió Ft személyi 
juttatás és 6,8 millió Ft MAJ jogcímen. A 2016/208 (II.21.) Korm határozat alapján 
átcsoportosított összeg felhasználását a 32/2008. (II.21.) Korm. rendelet szabályozta, mely 
szerint a céltartalékból biztosított támogatással 2008. június 30-ig el kellett számolni. 
Hivatalunknál a céltartalékból biztosított támogatás megegyezett a tényleges felhasználással. 
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A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007 évi CLXIX törvény 4. §-ának 
(8) bekezdésében foglaltak alapján, a 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére 
hozzájárulást nyújtott a központi költségvetési szervek részére a köztisztviselıi illetményalap, 
2008. január 1-jei hatállyal történı emelésével összefüggésben megvalósult 
illetményemelések és egyéb, törvényen alapuló személyi jellegő kifizetések és azok járulékai 
fedezetére. 
A támogatás feltételeit a 49/2008. (III. 14.) Kormányrendelet fogalmazta meg, az 
átcsoportosításról a 2062/2008. (V.16.) számú Korm. határozat intézkedett. Az 
illetményemelésekre kapott 37,6 millió Ft támogatással a 49/2008. (III. 14.) Kormányrendelet 
7. §-ában foglaltak szerint a PM által kiadott útmutató elıírásai alapján 2008. november 25-én 
elszámoltunk, hivatalunknak visszarendezési kötelezettsége nem volt, mert a 2008. november 
15-i állapot szerinti betöltött álláshely meghaladta a támogatással érintett létszámot. 
 
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos 
egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. 
(II.8.) PM rendelet szerint 2008 évben 7,1 millió Ft támogatást igényeltünk, amely a 
prémiumévek programban résztvevık részére 2008 évben folyósított személyi jellegő 
juttatások és járulékok fedezetéül szolgált. 
 
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésérıl szóló 
162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet döntött. A létszámarányos finanszírozásról az 1040/2008. 
(VI.19.) Korm határozat intézkedett, amely alapján a hivatal 2,5 millió személyi juttatást és 
0,8 millió MAJ elıirányzatot kapott. A felhasznált elıirányzatról 2008. szeptember 19-én 
elszámoltunk, és 0,1 millió Ft többlettámogatást igényeltünk. 
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második 
ütemérıl szóló 273/2008. (XI.19.) Korm rendelet és az 1071/2008. Korm. határozat alapján 
biztosított 5,2 millió Ft költségvetési támogatásból 0,366 millió Ft személyi juttatás és 0,117 
millió Ft MAJ, összesen 0,483 millió Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amit az 
elıirányzat maradvány elszámolásban a költségvetési szervet meg nem illetı sorban 
szerepeltettünk. 
 
Fejezeti hatáskörben a kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggı 
többletfeladatok 13,2 millió Ft-os támogatásából 1,6 millió Ft-ot, a 11,0 millió Ft (saját 
hatáskörő elıirányzat módosítás) maradványátadás jogcímen kapott összegbıl 9,7 millió Ft 
összeget nem használtunk fel 2008. december 31-ig. Az elszámolást 2009. április 30-ig, 
illetve június 30-ig kell megtenni. 
 
A Miniszterelnöki Hivatal, az Önkormányzati Minisztérium és az Észak-magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal között létrejött VI.-SZ/484/4/2008. számú megállapodás 
alapján  „Köztisztviselıi továbbképzési rendszer és vezetı képzés támogatása” célelıirányzat 
terhére a 2008. évi továbbképzési tervekben szereplı programok finanszírozására  kapott 6,4 
millió Ft támogatási összegbıl - a Nógrád megyei kirendeltségen egy képzés 2009-re történı 
áthúzódása miatt –0, 449 millió Ft támogatási összeg az elıirányzat maradvány része, melyrıl 
2009. április 25-én nyújtottuk be az elszámolást, 0,2 millió Ft visszafizetési kötelezettségünk 
keletkezett. 
 
A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegő 
tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 
2229/2007. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 2024/2008. (XII.27.) Korm. 
határozat 82 fıs létszámfejlesztést határozott meg a regionális közigazgatási hivatalok 
szakigazgatási egységeként mőködı Regionális szociális és Gyámhivatalok számára. A 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és az Észak-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 9940-8/2008 számú megállapodásban 



13 
 

rögzítették, hogy a feladat lebonyolításához kapcsolódó költségek fedezetére az SZMM 2008. 
évben – bázisba beépülıen elıirányzat-átcsoportosítással 52,3 millió Ft, míg egyszeri 
elıirányzat átcsoportosítással 33,1 millió Ft, összesen 85,4 millió Ft támogatást biztosított a 
hivatal részére. A Szociális és Gyámhivatal 14 fıs létszámfejlesztésére kapott 85,4 millió Ft 
támogatási elıirányzatot teljes egészében a feladatra fordítottuk, az elszámolást 2009. február 
28.-ig elkészítettük, amelyet az SZMM elfogadott. 
 
A „Parlagfőmentes Magyarországért” program 2008. évi végrehajtásához kapcsolódóan a 
hivatal 2,0 millió Ft támogatást kapott - elszámolási kötelezettség mellett – a több ágazatot 
érintı parlagfő-mentesítési célú kormányzati döntések végrehajtásának területi 
összehangolása, és a Parlagfőmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság feladattervének 
régiós szintő végrehajtása érdekében mőködtetett munkacsoport tevékenységével kapcsolatos 
feladatok finanszírozására. A szakmai és pénzügyi beszámolót elkészítettük. 
 
Intézményi hatáskörő elıirányzat módosítás 333,1 millió Ft-tal emelte az eredeti 
elıirányzatot. 
A legjelentısebb összegő – 109,4 millió Ft - a 2007. évi elıirányzat-maradvány felhasználása, 
valamint 101,8 millió Ft az Európai unós programok utófinanszírozása miatt történt 
elıirányzat módosítása. 
 
A Ktv 17. § (2) bekezdés f) pontja szerinti felméréshez kapcsolódó többletkiadások, valamint 
egyéb, egyszeri jellegő személyi, nem tervezett kiadások finanszírozására a 2075/2008. 
(VI.28.) Korm. határozat által a közigazgatási hivatalok számára visszahagyott személyi 
juttatás- és munkaadókat terhelı járulék összegbıl 55,6 millió Ft-ot kapott a hivatal 
maradványátadás jogcímen. Az összeg terhére fizettük ki a nyugdíjazásokkal kapcsolatos 
felmentéseket, végkielégítéseket. Ez a pénzeszköz nyújtott fedezetet a bíróság által megítélt, 
és 2009 évre áthúzódó nyugdíjazásokkal összefüggı jubileumi jutalmak, a prémium éves 
programban résztvevık részére visszamenılegesen megítélt juttatások és kamataik 
kifizetésére. 
A 7/2008. (I.24.) ÖTM rendelet alapján, feladattípusú elszámolás szerint a 2008. évi március 
9-i országos népszavazás költségeinek fedezetére biztosított 4,2 millió Ft támogatásértékő 
bevétellel saját hatáskörő elıirányzat módosítást hajtottunk végre. 
A személyi feltételek megerısítésére a KSZK és a Hivatal között létrejött KI/3/5-5-1/2008 
számú megállapodás alapján 7,8 millió Ft támogatásértékő bevételt kaptunk, amelyet a 
képzésekkel kapcsolatos többletfeladatok (tervkészítés, szervezés, lebonyolítás) díjazására 
fordítottunk. 
 
A fenti elıirányzat módosítások következtében a 1.256,4 millió Ft-os eredeti elıirányzat 
521,4 millió Ft-tal, 1.777,8 millió Ft-ra emelkedett. 
 
Az 1.777.8 millió Ft módosított kiadási elıirányzat 1.667.8 millió Ft-ra 
(94%-ra) teljesült, kiadási megtakarítás 110,0 millió Ft, amely a 2009. évre áthúzódó 
kötelezettségek fedezete. 
 
A kiadások 97%-át mőködésre, 3%-át fejlesztésre fordítottuk.  
 
A kiadások 58,7%-át a személyi juttatások és 17,5%-át a hozzá kapcsolódó munkaadókat 
terhelı járulékok teszik ki.  
 
 
 
 
 



14 
 

 
2.2.2. A személyi juttatások elıirányzatának alakulása, a létszámváltozások illetve az 
ahhoz kapcsolódó személyi juttatási elıirányzatok alakulása 
 
Engedélyezett státuszok alakulása (fı): 

Megnevezés Heves Borsod Nógrád Állami 
Fıépítész 

Régió 
összesen 

2008.jan.1. 58 78 42 5 183 

Gyámhivatali 
létszámfejlesztés 

4 6 4 - 14 

2008.dec. 31. 62 84 46 5 197 

 
A Hivatal 2008. év eleji engedélyezett létszáma az építésfelügyelıi létszámmal együtt 183 fı 
volt.  

Az engedélyezett státuszok száma 2008. év végére az évközi szervezeti változás (Szociális és 
Gyámhivatal létszámfejlesztése) eredményeként 197 fıre nıtt. A hivatal az év végén három, 
átmenetileg be nem töltött álláshellyel rendelkezett. 
 
Az aktív dolgozók átlaglétszáma az év során 178 fı, a záró statisztikai létszám 187 fı, a 
munkajogi létszám 202 fı volt. 
 
A Hivatal a folyamatos és kiszámítható feladatellátáshoz szükséges személyi feltételeket 
valamennyi szakterületen biztosította. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az 
igazgatási és az igazgatás jellegő tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozatban és az SZMM, 
ÖM és a Hivatal között létrejött 9940-8/2008. számú Megállapodásban foglaltak szerint a 
regionális szociális és gyámhivatalokat érintı létszámfeltöltés határidıre megtörtént és az év 
során az építésfelügyelıi munkakörök betöltése is eredményesen lezárult. 
 
Személyi juttatások eredeti elıirányzata 214,6 millió Ft-tal (26,7%-kal) emelkedett, az 
1.017,0 millió Ft módosított elıirányzat 979,6 millió Ft-ra teljesült (96,3%). A 2008 évben 
kifizetett személyi juttatások összege 25,5 %-kal haladja meg a 2007 évi tényleges 
kifizetéseket, ami a 18 fıs átlagos statisztikai létszám növekedésével, az illetményalap 5 %-os 
emelésével, valamint a nyugdíjazások miatti többletkifizetésekkel magyarázható. 
 
A személyi juttatások elıirányzata biztosította a köztisztviselık és munkavállalók részére a 
törvény szerint kötelezı és a közszolgálati szabályzat alapján adható járandóságok fedezetét.  
 
A Hivatal dolgozói 2008. év során 641,5 millió Ft rendszeres személyi juttatásban 
részesültek, melynek egy fıre esı havi átlaga 298.652 Ft volt, ami - az 5% bérfejlesztés és a 
soros lépések következtében - 6%-os növekedést jelentett a 2007. évi 281.484 Ft/fı havi 
átlagos, rendszeres bérhez viszonyítva. 
A rendszeres havi illetményeket a 13. havi személyi juttatás 1/12 részével együtt havonta 
idıre folyósítottuk, januárban elszámoltuk a 2007. évi 13. havi illetmények 1/2-ed részét. 
A hivatali – besorolások szerinti - átlagbér 2008. december 31-én  
274.482 Ft/fı volt. Az év során 3 fı részesült illetmény eltérítésben és 9 fı kapott tanácsadói, 
illetve fıtanácsadói címet. 
 
 
 



15 
 

Nem rendszeres juttatások címén 282,1 millió Ft kifizetés történt. 

A nem rendszeres juttatásokon belül a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összege 
151,7 millió Ft volt, melybıl a normatív és teljesítményhez kötött jutalmak együttes összege 
140,2 millió Ft. 

A személyi juttatások megtakarítása lehetıséget adott a dolgozók anyagi elismerésére: 
évközben két alkalommal fizettünk – összességében 2,2 havi bérnek megfelelı mértékő - 
differenciált jutalmat. Ezen kívül a kitőzött célfeladatok alapján céljuttatást fizettünk a 
személyi feltételek megerısítésére, hasonló módon a 2007 évi elıirányzat maradvány terhére 
és az idıközi választásokhoz, valamint egyéb kiemelt célfeladat elvégzéséhez kapcsolódóan. 
A kifizetett céljuttatásokról a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı minisztert tájékoztattuk.  
Helyettesítési díj és a gépjármővezetık részére kifizetett túlóra átalány éves szinten 2,4millió 
Ft-ot tett ki.  

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként 8,8 millió Ft került kifizetésre a felmentett 
dolgozók szabadságmegváltása és kereset-kiegészítés jogcímen. A Kormány rendelkezésének 
megfelelıen júniusban 177 fı, októberben 191 fı részesült kereset-kiegészítésben. 
Részmunkaidıben foglalkoztatott munkavégzéshez kapcsolódó juttatása 0,3 millió Ft volt. 
 

A foglalkoztatottak sajátos juttatásai 53,0 millió Ft összeget tettek ki. A 2008.-ban 
felmentett 5 fı részére 21,5 millió Ft összegő végkielégítés került kifizetésre. 

Jubileumi jutalmat 23, törzsgárda jutalmat 21 fı részére folyósítottunk, összességében 24,2 
millió Ft összegben. 
Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezı személyi állomány befizetéseit a hivatal 
2.000 Ft/fı/hó összeggel támogatta, mely átlagosan 89 fıt érintett, és hivatali szinten 2,0 
millió Ft-ot jelentett. 
A kül- és belföldi napidíjak 0,5 millió Ft-ot, az egyéb sajátos juttatások (közigazgatási alap- 
és szakvizsga díjak, betegszabadság és részmunkaidıs dolgozók kifizetései) pedig 4,8 millió 
Ft-ot tettek ki. 

Részmunkaidıs részére 0,005 millió Ft sajátos juttatás került kifizetésre. 

 

A személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások címén 73,0 millió Ft kifizetés 
teljesült az év során. Ebbıl a ruházati költségtérítés összege 14,0 millió Ft, az üdülési 
hozzájárulás 12,2 millió Ft, a közlekedési költségtérítés 5,0 millió Ft, az étkezési hozzájárulás  
38,3 millió Ft, az egyéb kifizetések összege (számlavezetési költségtérítés, képernyı elıtti 
munkavégzés szemüvegtérítése és kis értékő ajándék) 3,4 millió Ft volt. 

Részmunkaidıs költségtérítése 0,1 millió Ft volt. 

Az állomány – nyilatkozat alapján - 38.650 Ft/fı pénzbeli üdülési hozzájárulásban, vagy 
69.000 Ft/fı üdülési csekkjuttatásban részesült. 

A hivatali dolgozóknak - nyilatkozatuk alapján - havi 12.000 Ft/fı értékő étkezıhelyi 
vendéglátás igénybevételére, vagy 6.000 Ft/fı értékő készétel vásárlására jogosító utalványt 
biztosítottunk. 

A szociális juttatások (szociális és egyéb segély, valamint iskolakezdési támogatás) összege 
éves szinten 4,3 millió Ft volt. 
A szociális keret terhére temetési és szociális segélyt, családalapítási támogatást és 20.000 
Ft/gyermek iskolakezdési támogatást juttattunk. 
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Külsı személyi juttatások címén 56,1 millió Ft kifizetést teljesítettünk: 
 
− 34,3 millió Ft az oktatásokhoz és vizsgáztatásokhoz kapcsolódó és egyéb megbízási díjak 
összege, 
− 5,4 millió Ft a prémiuméves programban foglalkoztatott 2 fı részére kifizetett személyi 
juttatás, 
− 11.9 millió Ft a munkavégzés alól felmentett dolgozók részére kifizetett átlagkereset, 
− 4.5 millió Ft állományba nem tartozók egyéb juttatásai (beiskolázási támogatás, megszőnt 
dolgozó részére megítélt jubileumi jutalom, nyugdíjasok ajándék utalványa, gyermekek 
mikuláscsomagja, és egyéb költségtérítések). 
 
Elırehozott nyugdíjazás miatt 5 fı kérte felmentését, részükre összességében 32,6 millió Ft-ot 
fizettünk ki felmentés, végkielégítés és szabadságmegváltás jogcímen. 
Személyi juttatás elıirányzat maradványa 37,4 millió Ft, amelybıl 37,4 millió Ft 
kötelezettségvállalással terhelt, illetve a célpénzek maradványa, 0,4 millió Ft pedig a 
költségvetési szervet meg nem illetı kereset kiegészítés maradványa. 

Munkáltatót terhel ı járulékok  címén a rendelkezésre álló 302,4 millió Ft-os elıirányzatból 
291,4 millió Ft (96,3%) került felhasználásra a kifizetett személyi juttatásokhoz 
kapcsolódóan. Elıirányzat maradvány 11,0 millió Ft, melybıl 10,9 millió Ft 
kötelezettségvállalással terhelt, illetve a célpénzek maradványa, 0,1 millió Ft a kereset 
kiegészítéssel összefüggı, a költségvetési szervet meg nem illetı maradvány. 
 
 
2.2.3. A dologi kiadások elıirányzata változásának a bemutatása 
 
Dologi és egyéb folyó kiadások teljesítésére, a rendelkezésre álló 
327,2 millió Ft-os elıirányzattal szemben 276,6 millió Ft-ot (85%) használtunk fel.  
 
A dologi kiadások eredeti elıirányzata év közben 138,8 millió Ft-tal, emelkedett: fejezeti 
hatáskörben 5,3 millió Ft, saját hatáskörben 84,5 millió Ft (elıirányzat maradványból, ROP, 
EQUAL programhoz kapcsolódó támogatás értékő bevételbıl, mőködési bevételbıl, illetve 
saját hatáskörő átcsoportosításból) volt az elıirányzat módosítás. 
 
 
A teljesített kiadások megoszlása a következı: 
 

− készletbeszerzés 16,5% 
− kommunikációs szolgáltatások 10,8% 
− szolgáltatási kiadások 45,6% 
− ÁFA kiadások 13,6% 
− kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1,3% 
− szellemi tevékenység végzésére kifizetés 4,5% 
− egyéb dologi kiadások 4,7% 
− egyéb folyó kiadások 3% 
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Jelentıs összeget képviselnek (10,8%) a mintegy 30 millió Ft összegő kommunikációs 
kiadások, amelybıl 10 millió Ft  a nem adat átviteli célú díjak, közel 6 millió Ft az adat 
átviteli célú távközlési díjak (EKG), és közel 14 millió Ft egyéb kommunikációs kiadások 
összege., amely a ROP programhoz kapcsolódóan több mint 13 millió Ft képzési díjat 
tartalmaz. 
 
A dologi mőködési kiadások 45,6%-át kitevı szolgáltatási kiadások túlnyomó részét (80%-át) 
az apparátus elhelyezését szolgáló ingatlanok fenntartási kiadásai (karbantartási kiadások 
nélkül) tették ki.  

Az ingatlanok üzemeltetésére a régió központ könyvelési adatai szerint áfa nélkül 97,1 millió 
Ft-ot fordítottunk. Összességében megállapítható, hogy az ingatlanok fenntartása a hivatal 
dologi mőködési kiadásainak (áfa nélkül) több mint 40%-át tették ki.  

2007 év végén a finanszírozhatatlanná vált ingatlanüzemeltetési és fenntartási költségek miatt 
új szerzıdéseket kötöttünk a megyei önkormányzatokkal szolgáltatásaik költségtakarékosabb 
igénybevételére, de a helyi sajátosságok miatt így is jelentıs eltérések vannak a régión belül a 
kirendeltségek épületüzemeltetési kiadásai között. A használt nm-re jutó üzemeltetési költség 
legmagasabb a Nógrád megyei Kirendeltségen, több mint duplája a régióközponthoz 
viszonyítva, az egy fıre jutó üzemeltetési költség pedig a Borsod megyei Kirendeltségen a 
legmagasabb, mivel ott a legmagasabb az 1 fıre jutó használt alapterület. 

A Szociális és Gyámhivatalokban megvalósított létszámbıvítéssel összefüggıen a dologi 
kiadások terhére megoldottuk az irodák tisztasági festését, átalakításokat végeztünk, 
irodabútorokat, kis értékő tárgyi eszközöket, kellékanyagokat, irodaszereket vásároltunk. 

A gyámhivatali karbantartások, beszerzések mellett mind a régiószékhely, mind a 
kirendeltségek irodáit jelentıs mértékben komfortosítottuk. Bútorokat, szınyegeket, 
függönyöket szereztünk be.  
 
Karbantartási szerzıdések, ill. eseti javítások útján folyamatosan biztosítottuk a hivatali 
eszközök karbantartását, állagmegóvását.  
 
A színvonalas szakmai munkavégzést többek között közlönyök, szakmai folyóiratok, 
szakkönyvek beszerzésével, a jogtárhoz, Internethez való közvetlen hozzáférési lehetıséggel, 
levelezı rendszer mőködtetésével segítettük. 
 
Az irodaépületekben évek óta - fedezet hiányában - elmaradt karbantartásokat, tisztasági 
festéseket elvégeztük. Részben megoldottuk a tőzveszélyes villanyvezetékek cseréjét, 
valamint szünetmentes hálózatot alakítottunk ki. 
 

Megrendeléseinkkel nemcsak a munkavégzés alapfeltételeit biztosító komfortnövelı 
karbantartásokat, eszköz beszerzéseket végeztük el, hanem készlet beszerzésekkel 
igyekeztünk a következı évet is tehermentesíteni. 

 

A dologi kiadások jogcímén a megtakarítás 50,6 millió Ft, amely kötelezettséggel terhelt. 
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2.2.4. A felhalmozási kiadások elıirányzatának alakulása 
 
Az intézményi beruházások 12,1 millió Ft-os elıirányzata saját hatáskörő módosítás 
(gyámhivatal eszközbeszerzéseire, elızı évi maradvány-felhasználás) következtében, 56,9 
millió Ft-ra emelkedett., amelybıl 45,9 millió Ft, (81%) került felhasználásra az alábbi 
célokra: 

− nagyteljesítményő és irodai fénymásolók 
− irodatechnikai berendezések 
− számítástechnikai berendezések, notebookok 
− klímaberendezések 
− gyámhivatali bútorozás, elhasználódott bútorok cseréje 
− 3 db gépjármő Gyámhivatal részére 
− 2 db gépjármő hivatali célokra 
− IRMA ügyiratkezelıi szoftver. 

Az intézményi beruházás keletkezett maradványa 11,0 millió Ft, amelybıl 11.0 millió Ft 
kötelezettséggel terhelt: számítástechnikai eszközök, bútorok, klíma, IRMA szoftver és 
megrendelt személygépkocsi fedezete. 

2.2.5. Dolgozói lakásépítési kölcsön folyósítására a befolyt törlesztı részletekbıl 2 fı 
részére1,5 millió Ft-ot fordítottunk. 1 fı lakásépítésre, 1 fı lakáskorszerősítésre részesült 
munkáltatói kölcsönben. 
 
2.2.6. Az 56,4 millió Ft támogatási értékő mőködési kiadás és 16,4millió Ft mőködési 
célú maradvány átadás jogcímen a ROP 3.1.1. képzés finanszírozásához 2007 év végén 
kapott visszatérítendı támogatást, valamint az Equal program elıleget és a 2007. évi központi 
képzés maradványát fizettük vissza. 
 
2.2.7 A hatékony és költségtakarékos gazdálkodás érdekében tett intézkedések, 
különös tekintettel a regionális átalakulásra 

A Hivatal költségtakarékos mőködtetése érdekében közbeszerzési eljárásokat folytattunk le 
mindhárom megyében a Hivatal elhelyezéséül szolgáló épületek takarítási szolgáltatására.  
A takarítási szerzıdések megkötésével sikerült csökkenteni a vállalkozói díjakat.  
 
A központosított közbeszerzés keretében új szerzıdést kötöttünk a Pannon GSM Távközlési 
Zrt-vel, ennek alapján megteremtettük a mobiltelefon-használat egységes rendjét. A 
központosított közbeszerzés által nyújtott kedvezmények eredményeképpen a távközlési 
szolgáltatások díjának csökkenésével számolunk.  
A szakmai feladatellátás hatékonysága érdekében biztosítottuk a CD jogtár elérésének 
egységes feltételeit, bıvítettük a hozzáférés lehetıségét. 
A személyi juttatások körét régiós szinten azonos elvek alapján szabályoztuk, közbeszerzési 
pályázatot írtunk ki az étkezési utalványok beszerzésére.  
A források koncentrálásával a régió egészére központilag szereztük be a mőködéshez 
szükséges irodaszereket, tárgyi eszközöket, bútorokat, stb., a nagyobb mennyiségbıl adódóan 
a korábbiakhoz képest kedvezményesebb áron. 
Tervszerően megkezdtük a Hivatal gépjármő parkjának cseréjét, korszerőbb, kisebb 
fogyasztású új autók beszerzését (5 db Skoda Fabia). 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 
2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai. 
 
 
A 1.777,8 millió Ft-os módosított bevételi elıirányzat 101%-ra teljesült, 13,3 millió Ft 
mőködési bevételi többlet keletkezett. Év közben likviditási gondok nem voltak. 
 
 
A költségvetési támogatás eredeti elıirányzata év közben 188,3 millió Ft-tal, 1.386,4 millió 
Ft-ra emelkedett és 100%-ban finanszírozásra került. 
A támogatási elıirányzat kormányzati és fejezeti hatáskörben az elızıekben felsorolt kiemelt 
feladatok fedezetének biztosítására - elszámolási kötelezettség mellett, célhoz kötötten - 
illetve jogszabály szerinti igénylés alapján növekedett.  
A Szociális és Gyámhivatalok létszámfejlesztéshez kapcsolódott a legjelentısebb 85,4 millió 
Ft-os támogatási növekmény.  
 
Támogatásértékő mőködési bevételek összege az év során 113,8 millió Ft volt, melybıl a   

− ROP 3.1.1 program utófinanszírozott összege 62,0 mill Ft 

− EQUAL program utófinanszírozott összege 39,8 mill Ft 

− Kormányzati Személyügyi Kp. támogatása a személy 
feltételek megerısítésére 7,8  mill Ft 

− Március 9-i népszavazásra átvett pénzeszköz 4,2 mill Ft 
volt. 

 
Jelentıs, 109.4 millió Ft az elızı évi elıirányzat maradvány felhasználásával összefüggı 
pénzforgalom nélküli bevétel, a pénzmaradvány teljes összegben felhasználásra került. 
 
Elızı évi maradvány átvétel mőködésre és felhalmozásra jogcímen 72,3 millió Ft 
volt: ebbıl 5,2 millió Ft felhalmozási célú (az IRMA szoftver vásárlására) és 67,1 millió Ft 
mőködési célú összeg (konferenciák, kiemelt nemzetgazdasági beruházások, elıre hozott 
öregségi nyugdíjazás többletkiadásainak fedezetére és szabadon felhasználható 
kötelezettséggel nem terhelt elıirányzat visszahagyás jogcímen a 2075/2008 Korm. határozat 
alapján). 
 
A mőködési bevételek 58,3 millió Ft-os eredeti elıirányzata év közben - a bevételek 
teljesítése után – 36,1 millió Ft–tal, a dologi kiadások fedezetére saját hatáskörben 
felemelésre került. A 94,4 millió Ft-os módosított elıirányzattal szemben 107,7 millió Ft 
bevétel folyt be, azaz 13.3 millió Ft bevételi többlet keletkezett. A bevételek elsısorban a 
képzések, vizsgák díjai, választásokhoz kapcsolódó névjegyzék nyomtatással összefüggı és a 
hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírságok, perköltségek, valamint továbbszámlázott bevételek 
és ÁFA jogcímen folytak be, ezek jelentıs része egyszeri jellegő. 
Az elmúlt évben összesen 2.195 db számlát állítottunk ki. A mőködési bevételek 26%-a 
decemberben folyt be, ez az oka, hogy 13,3 millió Ft mőködési bevétel nem került 
elıirányzatosításra.  
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2.3.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettıl való eltérés okai 

Igazgatási szolgáltatási díj jogcímen 12,4 millió Ft folyt be, amelynek összetétele a következı 
volt: 

- 12,1 millió Ft perköltség bevétel (egyszeri jellegő, elıre nem tervezhetı összeg) 
- 0,1 millió Ft telepengedélyezéssel, 
- 0,2 millió Ft állampolgári vizsgáztatással összefüggı bevétel. 

Bírság bevételek 6,1 millió Ft-ot tesznek ki, amely a másodfokon eljáró építésügyi hatóságot a 
18/2007. (VIII.9.) ÖTM rendelet alapján és mértékben az építési bírságból megilletı összeg. 
A bírságbevételek nagyságrendje elıre nem tervezhetıek, a hivatalt megilletı bírságbevétel az 
I. fokú határozatok ellen beadott jogorvoslatok számától függ. 

Szolgáltatási bevételek összesen 80,4 millió Ft értékben folytak be, az alábbiak szerint: 
- népszavazás névjegyzék készítésének bevétele 10,9 millió Ft (egyszeri jellegő) 
- képzésekbıl 69,5 millió Ft, amelybıl 59 millió Ft az alapvizsga, szakvizsga és 

felkészítı konzultáció részvételi díja., 10,5 millió Ft az egyéb szakmai napok és 
képzésekbıl származó bevételek. 

Egyéb sajátos juttatás címen 1,0 millió Ft  bevétel folyt be: 
- 0,8 millió a pályázati dokumentációk értékesítésébıl, 
- 0,2 millió Ft a kifizetıhelyi ellátások után járó TB 1 % összege. 

Továbbszámlázott bevételek 2,6 millió Ft, elsısorban a fogyasztóvédelmi feladat 
kiszervezésével összefüggésben, átmeneti jelleggel, az új szerzıdések megkötéséig, a 
mőködtetésük folyamatos biztosítása érdekében az NFH részére továbbszámlázott kiadások 
megtérítésébıl származnak. 
Alkalmazottak térítése 0,4 millió Ft, egyéb megtérülések címén 0,9 millió Ft-ot bevételeztünk. 
ÁFA címén 3,9 millió Ft bevétel szerepel a könyveinkben. 
 
2.3.2. A bevétel tervezettıl való elmaradásának okai 
 
2.3.3. A hivatal elıirányzatonkénti követelés állománya: 
A hivatal értékvesztés elszámolásának módszerét nem alkalmazza, 2008. évben követelést 
behajthatatlannak nem minısített.  

2.3.3.1. Munkavállalók lakáscélú kölcsön tartozás záró egyenlege 9,6 millió Ft 2008. 
december 31.-én. 

Megoszlása lejárat szerint: 

− Éven belül megtérülı tartozás összesen 2,2 millió Ft, 

− Éven túl megtérülı tartozás összesen 7,4 millió Ft. 

2.3.3.2. Intézményi mőködési bevételként kiszámlázott szolgáltatásból származó, 
 vevıkkel szembeni követelés állománya 2008. december 31.-én 19 millió Ft. 

− Megoszlása vevık szerint: 
 

Vevı Számla db Tartozás millió 
Ft 

Államháztartás 
szervezete 

536 18,7 

Magánszemély 43 0,2 

Saját dolgozó 35 0,1 

Összesen 614 19 
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− Megoszlása lejárat szerint: 
 

Lejárat Számla db Tartozás millió Ft 

2008 elıtt 68 0,8 

2008-ban 260 10,5 

 60 napon túli 49 1,0 

 30-60 nap közötti 0 0 

 30 napon belüli 211 9,5 

2009-ben 286 7,7 

Összesen 614 19 

 
2008. december hóban felszólított tartozó vevık, összesen 131 db, 3,2 millió Ft értékő 
kintlévıségbıl kettı hét alatt 1,5 millió Ft –ot, a lejárt kintlévıség közel felét teljesítették az 
év végéig.  

2.3.3.2. Egyéb követelés állománya 2008. december 31.-én 2,8 millió Ft. 

− Intézményi mőködési bevételként 2008. évben elıírt – és nem teljesült 
perköltségbevétel kintlévıség 71 db, összértéke 2,1 millió Ft. 

− OTP Bank NyRt.-vel szembeni egyéb követelésként tartja nyilván a hivatal a 
munkavállalók 2008. IV. negyedévi lakáscélú kölcsön, 0,7 millió Ft összértékő 
törlesztését , mely 2009. január hóban került a lakásalap számlán jóváírásra . 

 
A hivatalnál kisösszegő követelések elengedésére 2008. évben nem került sor. 

 
2.4. Elıirányzat-maradvány 
 
 
2.4.1. A 2007. évi elıirányzat-maradvány fıbb felhasználási jogcímei  
 
A hivatalnak 2007. évben 109,4 millió Ft maradványa keletkezett, mely 2008. év során az 
alábbiak szerint került felhasználásra: 

Személyi juttatások: 46,6 millió Ft 
Munkáltatói járulék: 13,2 millió Ft 
Dologi kiadások: 22,6 millió Ft 
Intézményi beruházás 9,5 millió Ft 
Maradvány átadás (fel nem használt célpénz) 16,4 millió Ft 
Központi költségvetést megilletı befizetés 1,1 millió Ft 
Összesen 109,4 millió Ft 
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2.4.2. A 2008. évi elıirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai  

 
A hivatalnak 110,0 millió Ft kiadási megtakarítás és 13,3 millió Ft bevételi többlet 
eredményeként 123,3 millió Ft elıirányzat-maradványa keletkezett, melybıl 0,5 millió Ft a 
költségvetési szervet meg nem illetı összeg, 122,8 millió Ft pedig a felhasználható 
elıirányzat maradvány. 
 
Az elıirányzat-maradvány kiemelt elıirányzatonként: 
 
Személyi juttatások: 37,4 millió Ft 
Munkáltatói járulék: 11,0 millió Ft 
Dologi és egyéb folyó kiadások: 63,9 millió Ft 
Intézményi beruházás: 11,0 millió Ft 
Összesen 123,3 millió Ft 
 
Az elıirányzat maradvány keletkezésének okai: 
A mőködési bevételek 26 %-a az év végén kiszámlázott és decemberben befolyt szolgáltatási 
bevételekbıl származik. (29,6 millió Ft). 
86,2 millió Ft a 2009 évre  áthúzódó kiadások: gépjármő közbeszerzés (7,1 millió Ft), egyéb- 
szerzıdések és megrendelések, feladatok és képzések teljesítésének elhúzódása miatt. 

 
 

3. Egyéb információk 
 
3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon 
állományváltozásának értékelése, a 2008. évben végrehajtott kincstári 
vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása. 
 

A hivatali eszközállomány bruttó értékének 2008. évi alakulását az alábbi táblázatban 
foglaltuk össze: 

Megnevezés 
Bruttó érték 

(millió Ft) 

A régiószékhely hivatal könyveiben 
szereplı nyitó eszközérték 

458,611 

Eszközbeszerzések 45,906 

ÖM -tıl gerinchálózat térítésmentes 
átvétele 

13,552 

Selejtezés -65,409 

A régiószékhely hivatal könyveiben 
szereplı záró eszközérték 

452,660 
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A regionális hivatal eszközállományának bruttó értéke az elhasználódott, teljesen leírt 
eszközök selejtezésének következtében 1,3 %-kal csökkent. A beszerzések és a térítésmentes 
átvétel következtében az eszközállomány nettó értéke 24,2 millió Ft –tal, 13,6 %-kal 
emelkedett. 

A hivatali munkavégzés technikai feltételei a 2008. év során lehetıvé vált fejlesztéseknek 
köszönhetıen jelentısen javultak.  
 
2008-ban a szakmai feladatellátást érdemben javító, minıségi számítástechnikai fejlesztésekre 
került sor. Ennek keretében részben központi, részben saját költségvetési forrásból jelentıs 
informatikai eszközbeszerzés, valamint hálózatbıvítés történt (28 db számítógép, 14 laptop, 
24 db LCD monitor, 19 db multifunkciós eszköz - másoló, nyomtató, scanner, fax -, 41 db 
hálózati nyomtató, 6 db szünetmentes tápegység, és 2 db rack-szekrény). 
Mind a székhelyhivatal, mind a kirendeltségek csatlakoztak az Elektronikus Kormányzati 
Gerinchálóhoz. Év végén megkötöttük az IRMA (központi iktatórendszer) program 2009. 
január 1-ei bevezetését biztosító megállapodást és megtörtént a kollégák felkészítése az új 
ügyirat-kezelési program alkalmazására. 
 
Az informatikai fejlesztéseken túl a tárgyi feltételek javítását biztosították: digitális 
fényképezı gépek-, diktafonok, navigációs készülékek-, egyéb irodai eszközök és irattári 
polcok beszerzése, elhasználódott bútorok-, mobiltelefonok cseréje, CD jogtár felhasználói 
jogának bıvítése, a legkritikusabb tetıtéri és emeleti irodák és szerver szobák klimatizálása.  
Tervszerően megkezdtük a Hivatal gépjármő parkjának cseréjét, korszerőbb, kisebb 
fogyasztású új autók beszerzését (5 db Skoda Fabia).  
További egy gépjármő beszerzésére a közbeszerzési eljárás 2009 januárban lezárult. 
Az év végi, de 2009-ben teljesülı kötelezettségvállalásokkal (megrendelésekkel) további 
munkahelyi komfortosításokat, bútorozásokat tudunk megvalósítani.  
 
A területi munkavégzés feltételeit biztosító gépjármőállomány alakulása a régióban: 

Megnevezés Heves Állami 
Fıépítész 

Borsod Nógrád Összesen 

Nyitó állomány 5 1 5 2 15 

Beszerzés   1 1 2 

Beszerzés 
gyámhivatali 
bıvítés miatt 

1  1 1 3 

Záró állomány 6 1 7 4 21 

*Nógrádi Kirendeltség további 1 db gépjármővet bérel 

A gazdaságtalan üzemeltetéső, elavult személygépkocsik 2009-ben értékesítésre kerülnek. 

 
 
3.2. A hivatalunk vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
3.3. A költségvetésbıl tevékenységek, szervezetek kiszervezésére nem került sor. 
 
3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelıi felügyelete alá alapítványok, közalapítványok, 
közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., Zrt.) nem tartoznak. 
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3.5. Európai Uniós programok 

Regionális Operatív 3.1. intézkedés 1. komponense keretében megvalósuló, „A helyi 
közigazgatás korszerősítése és kapacitásépítése képzési programok, tanácsadás és 
infrastrukturális fejlesztések révén”  Központi Program ( ROP 3.1.1.) 
 
A programmal kapcsolatosan a köztisztviselıi képzések utófinanszírozására a havonta 
benyújtott és elfogadott pénzügyi elırehaladási jelentések alapján 2008. évben a Regionális 
Fejlesztés Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóságtól 
62,0 millió Ft pénzeszköz került átvételre. 
A régió megyéiben 2007. évrıl 2008. évre 11 képzési program húzódott át. Ebbıl 9 képzési 
program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyét, míg Heves és Nógrád Megyét egy-egy képzés 
érintette. 
A ROP 3.1.1. program záró beszámolóját elkészítettük, a program szakmai és pénzügyi zárása 
2008-ban megtörtént., az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium valamint a 
Miniszterelnöki Hivatal között 2007.decemberében létrejött megállapodás alapján kapott 
támogatást visszafizettük.  
 
„Engedj be az életedbe, és mi kitárjuk elıtted a világot!” EQUAL projekt 
 
Az Észak-magyarországi Közigazgatási Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltsége és a további 6 
partnerségi tag 2005-ben csatlakozott az EQUAL programhoz az „Engedj be az életedbe, és 
mi kitárjuk elıtted a világot!” 2.2.1.-2005-10-0016/1.0 (E/039) azonosítószámú projekt 
megvalósítására aláírt szerzıdéssel. Az EQUAL program célja az egész életen át tartó tanulás 
és az olyan befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerı-piaci 
diszkrimináció és az egyenlıtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és a 
munkában maradását segítik.  
A program szakmai része a tavaszi genovai záró konferencián zárult le, pénzügyi kifizetést 
április 31.-ig teljesítettünk.  
A program átfogó ellenırzését három szervezet: az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 
mint felügyelı szerv, a Gy&Gy projekt auditor, valamint a Magyar Államkincstár végezte. 
Az év során az Irányító Hatóságtól a negyedévenként benyújtott és elfogadott pénzügyi 
elırehaladási jelentések alapján 39.8 millió Ft támogatásértékő bevétel került átvételre.  
34.6 millió Ft elıleget visszautaltunk az irányító hatóság részére. 
A ROP 3.1.1. és EQUAL programhoz kapcsolódó célelszámolási számlák záró egyenlege 
2008. december 31.-én 0 Ft. 
 
3.6. A hivatal letéti számláján 2008. évben nem volt forgalom, nyitó és záró egyenlege 0 Ft. 
 
 
 
Eger, 2009. április 28. 
 
 
 
 Dr Balás István 
 hivatalvezetı 
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Költségvetési gazdálkodás összefoglaló adatai 2008.  évben 

(adatok millió Ft-ban)  
 

 
 

Megnevezés Eredeti 
elıirányzat  

Módosított 
elıirányzat  Teljesítés  Teljesítés 

%-a 

Intézményi mőködési bevétel 58,3 94,4 107,7  114 

Elızı évi maradványátvétel  72,3 72,3  100 

Támogatásértékő mőködési bevétel  113,8 113,8  100 

Költségvetési támogatás 1198,1 1386,4 1386,4  100 

Pénzmaradvány igénybevétel  109,4 109,4  100 

Lakáskölcsön megtérülés  1,5 1,5  100 

Költségvetési bevételek 1256,4 1777,8 1791,1 101 

Függı bevételek.   -0,1  

Összes bevétel 1256,4 1777,8 1791,0 101 

Személyi juttatások 802,4 1017,0 979,6  96 

Munkáltatói járulékok 247,5 302,4 291,4  96 

Dologi mőködési kiadások 188,4 327,2 276,6  85 

Támogatásértékő mőködési kiadás 6,0 56,4 56,4  100 

Maradványátadás mőködésre  16,4 16,4  100 

Maradványátadás felhalmozásra      

Lakástámogatás  1,5 1,5  100 

Intézményi beruházás 12,1 56,9 45,9  81 

Költségvetési kiadás 1256,4 1777,8 1667,8  94 

Függı, átfutó kiadás   0,7   

Összes kiadás  1256,4 1777,8 1668,5  94 



 

 

Elıirányzatok teljesítésének levezetése      

I/2H. 
számú 
melléklet 

Cím, alcím, intézmény megnevezése 
0500 Észak-magyarországi Regionális 
 Államigazgatási Hivatal       

2007. évi 
tény 

2008. évi 
eredeti 
elıirányzat 

2008. évi 
módosított 
elıirányzat 

2008. évi 
tény 4/1 4/3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Megnevezés 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1280,0 1256,4 1777,8 1667,8 130,3 93,8 

  ebbıl:  személyi juttatás 780,7 802,4 1017,0 979,6 125,5 96,3 

  központi beruházás             

Folyó bevétel   255,7 58,3 282,0 295,3 115,5 104,7 

Támogatás   1117,4 1198,1 1386,4 1386,4 124,1 100,0 

Elıirányzat-maradvány   16,3 – 109,4 109,4 671,2 100,0 

Létszám (fı)    160 183* 197 178** 111,3 90,4 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 210 183 197    
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Elıirányzat-módosítások levezetése    I/2I. számú melléklet 
Cím, alcím, intézmény megnevezése 
0500 Észak-magyarországi Regionális 
Államigazgatási Hivatal    

millió forintban egy 
tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi 
juttatás 

2007. évi CLXIX. törvény szerinti 
elıirányzat 

1256,4 58,3 1198,1 802,4 

Módosítások jogcímenként         
- 2007 évi 13. havi 28,0   28,0 21,2 

- Illetményemelés 37,6   37,6 28,6 

- Prémiumévek program támogatása 7,1   7,1 5,4 

- Kereset-kiegészítés I és II ütem 8,6   8,6 6,5 

- Kiemelt nemzetgazdasági beruházás 24,2 11,0 13,2 15,0 

- Parlagfő mentesítés 2,0   2,0   

- Gyámhivatalok létszámfejlesztése 85,4   85,4 28,9 

- Köztisztviselıik központi képzése 6,4   6,4 0,8 

- ROP és EQUAL program utófinansz. 101,8 101,8   54,1 

- Elırányzat maradvány igénybevétel 109,4 109,4   46,6 

- 2008. márc. 9. népszavazás fedezete 4,2 4,2   2,6 

- Személyi feltételek megerıítése 7,8 7,8   6,0 

- Gyermekvédelmi konferencia 0,3 0,3     

- Építés-felügyeleti továbbképzés 0,2 0,2     

- 2075/2008 Korm.hat mardv. átvétel 55,6 55,6   42,2 

- Lakástámogatás kiadása törl.visszaforg. 1,5 1,5     

- Mőköd.bev tlet és átcsoportosítás 36,1 36,1   -43,3 

- Fejlesztési célú maradvány átvétel 5,2 5,2     

2008. évi módosított elıirányzat 1777,8 391,4 1386,4 1017,0 

     



 

 
 


