
NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY 

 
 
1. A Pénzügyi Főosztály a Kormányhivatal gazdasági szervezete. 
 
2. A pénzügyi főosztályvezető a Kormányhivatal gazdasági vezetője, aki közvetlenül 
vezeti a gazdasági szervezetet, a pénzügyi, gazdasági feladatot ellátó szakmai 
szervezeti egységek munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt, és ellenjegyzi a 
kormánymegbízott gazdasági intézkedéseit. 
 
3. A gazdasági szervezet feladat- és hatáskörét a gazdasági vezető, valamint a 
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős további személyek konkrét 
feladatait, a hatáskör és a kiadmányozási jogkör gyakorlásának részletes szabályait 
a gazdasági szervezet ügyrendje tartalmazza. 
 
4. A Pénzügyi Főosztály funkcionális feladatai tekintetében: 
 

a) Ellátja a Kormányhivatal előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, 
könyvvezetéssel és adatszolgáltatással, valamint a Kormányhivatal 
működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat. A működtetéssel, üzemeltetéssel, beruházással, 
vagyonvédelemmel, vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos 
feladatok ellátása az irányító szerv által engedélyezett módon, és a 
felelősség átruházása nélkül szolgáltatás megrendelésével is történhet; 

 
b) Gondoskodik a költségvetés tervezésével és végrehajtásával, a 

könyvvezetéssel és egyéb pénzügyi nyilvántartások vezetésével 
kapcsolatos feladatokról; 

 
c) Gondoskodik a Kormányhivatalt illető bevételek beszedéséről, teljesíti a 

fizetési kötelezettségeket, figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások és 
bevételek alakulását; 

 
d) A kormánymegbízott egyetértésével kezdeményezi a közigazgatás-

szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál a szükséges 
fejezeti hatáskörű előirányzat-módosításokat, a Magyar Államkincstárnál 
pedig átvezetteti az intézményi hatáskörű előirányzat-módosításokat; 

 
e) Előkészíti a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó előirányzat-

módosításokat; 
 

f) A vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve gondoskodik a 
Kormányhivatal számviteli politikájának kialakításáról, elkészíti a 
Kormányhivatal pénzkezelési és egyéb gazdálkodással, illetve 
vagyonkezeléssel kapcsolatos szabályzatait, valamint a 
kormánymegbízott intézkedéseit; 

 



g) Vezeti a Kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámláit, a 
szakigazgatási szervek alszámláit, a lakástámogatási számlát, valamint az 
ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, gondoskodik a számlákon keresztül 
teljesítendő pénzforgalom szabályszerű lebonyolításáról; 

 
h) Kezeli a Kormányhivatal pénzkezelő helyét, gondoskodik a készpénz 

kifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről; 
 

i) Egyezteti a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott 
előirányzat-felhasználási keret kiadásának és bevételének alakulásáról 
szóló tájékoztató jelentést a Kormányhivatal számviteli nyilvántartásával, 
elvégzi a szükséges korrekciókat; 

 
j) Vezeti az illetmény-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, tartja a 

kapcsolatot az illetményszámfejtést végző Magyar Államkincstárral. 
Gondoskodik az intézményi kifizetések számfejtéséről; 

 
k) Biztosítja az állami adóhatóság útján teljesítendő befizetési 

kötelezettségek bevallását és befizetését; 
 

l) Ellátja a Kormányhivatal ingó- és ingatlanvagyonának kezelését, az ingó- 
és ingatlanvagyon kezelésével, használatával, fenntartásával és 
hasznosításával összefüggő feladatokat, teljesíti az ezzel kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket; 

 
m) Üzemelteti a kormányhivatali gépjárműveket, biztosítja a járművek és 

egyéb hivatali eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges 
feltételeket, felügyeli a szükséges nyilvántartások vezetését; 

 
n) Gondoskodik a belső kontrollrendszer kialakításáról, gondoskodik 

mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok kidolgozásáról, melyek 
alapján a Kormányhivatal érvényesítheti a feladatai ellátására szolgáló 
előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, 
gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit; 

 
o) Gondoskodik a közbeszerzési eljárások előkészítéséről; 

 
p) A főigazgató irányításával ellátja a szakigazgatási szerveknek a Pénzügyi 

Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai 
irányítását; 

 
q) Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és 

hatáskörrel rendelkező központi és területi államigazgatási szervek 
gazdasági szervezetének vezetőjével; 

 
r) Ellátja a szakigazgatási szervek működésével kapcsolatos üzemeltetési 

feladatokat az informatikai és kommunikációs üzemeltetési feladatok 
kivételével; 

 



s) Ellátja a Kormányhivatal működésével összefüggő beszerzési, 
karbantartási, felújítási feladatokat, gondoskodik az üzemeltetéshez 
szükséges feltételek biztosításáról. 

 
 


