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Intézményi munkaterv 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Azonosítá

si szám 

Intézményi feladat 

megnevezése 

A feladat eredete: (pl. 

jogszabályi 

rendelkezés, eseti 

utasítás)  

A feladat 

végrehajtásának 

eredménye 

 

Az eredmény 

melyik 

intézményi 

célkitűzés 

megvalósításá

t szolgálja 

Szervezeten 

belüli felelős 

Végre

hajtás

ban 

közre

műkö

dő 

munk

atárs

ak 

szám

a 

Külsős 

közreműködő 

szervezet 

Határidő 

Feladat 

ellátásán

ak 

költsége 

eFt 

Forrás 

megnevezése 

Felülvizsgálat 

időpontja  
Egyéb 

1. Kormánymegbízotti 

kabineti feladatok 
SzMSz, ügyrend 

a kormánymegbízott 
feladatainak segítése, 
rendezett társadalmi 
kapcsolatok, hatékony 
sajtómegjelenés 

jogszerű 
feladatellátás, 
a szolgáltató 
jellegű 
közigazgatás 
erősítése 

kabinetvezető 7 fő nincs folyamatos 28276 
Költségvetési 

támogatás 
  

2. Belső ellenőrzési 

feladatok 

2011. CXCV. tv., 

370/2011. (XII.31) 

Korm. r. 

A szervezet működése 
ellenőrzött, a 
nem megfelelőség 
feltárásra kerül 

 Jogszerű és 
hatékony 
intézményi 

működés 

belső 

ellenőrzési 

vezető 

 3 fő  

külön terv 
szerint 
illetve 
esetenként 

12100 
költségvetési 

támogatás 
 2014.06.30   

3. 

 A helyi 

önkormányzatok, 

önkormányzati 

társulások tv.ességi 

felügyelete. 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

132. § 

 Az önkormányzatok 

és társulások jogszerű 

működésének 

biztosítása. 

 jogszerű 

feladatellátás 

tv.ességi 

főosztály-

vezető 

 8 fő  nincs 
 folyamatos, 

2014. 12. 31. 
2600 

költségvetési 

támogatás 
    

4. 

 A nemzetiségi 

önkormányzatok 

tv.ességi felügyelete, 

a helyi 

önkormányzatok 

tv.ességi 

felügyeletének 

rendjével egyező 

tartalommal és 

módon , az elmaradt 

döntés pótlása 

kivételével. 

 2011. évi CLXXIX. tv. 

146. § - 147. § 

 A nemzetiségi 

önkormányzatok 

jogszerű 

működésének 

biztosítása. 

 jogszerű 

feladatellátás 

tv.ességi 

főosztály-

vezető 

 8 fő nincs  
 folyamatos, 

2014. 12.31. 
2600 

költségvetési 

támogatás 
    

5.  A kormányhivatal 

előzetesen 

353/2011. (XII. 30.) 

Korm. r. 

 Magyarország 

gazdasági 

 jogszerű 

feladatellátás 

tv.ességi 

főosztály-
 2 fő nincs  

 folyamatos, 

2014. 12.31. 
600 

Költségvetési 

támogatás 
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megvizsgálja és 

véleményezi az 

önkormányzatok 

adósságot 

keletkeztető 

ügyleteihez történő 

hozzájárulásra 

irányuló kérelmeket. 

stabilizációja vezető 

6. 
Önkormányzati 

törzsadatok 

nyilvántartása 

SzMSz 
Rendezett 

nyilvántartás 

jogszerű 

feladatellátás 

tv.ességi 

főosztály-

vezető 

8 fő nincs 
folyamatos, 

2014. 12.31. 
2600 

Költségvetési 

támogatás 
  

7. Általános hatósági 

feladatok 

Ágazati jogszabályok 

rendelkezései, SzMSz 

Jogszerű hatósági 

ügyintézés 

Ügyfélbarát, 

szolgáltató 

közigazgatás 

megvalósítása 

hatósági 

főosztály-

vezető 

3 fő - folyamatos 12100 
Költségvetési 

támogatás 
2014.12.31. 

 

8. 

Megyei hatósági 

feladatok (köztük a 

Belső Piaci 

Információs rendszer 

működésével 

kapcsolatos feladatok, 

ellenőrzési feladatok) 

Jogszabályi 

rendelkezések, SzMSz 

Jogszerű hatósági 

ügyintézés, illetve 

annak ellenőrzések 

általi elősegítése 

Ügyfélbarát, 

szolgáltató 

közigazgatás 

megvalósítása 

hatósági 

főosztály-

vezető 

9 fő - folyamatos 36300 
Költségvetési 

támogatás 
2014.12.31. 

  

9. Ügyfélszolgálati 

feladatok 

288/2010. (XII.21.) 

Korm. r. 

A Kormányablak 

működésével 

elégedett ügyfélkör 

Ügyfélbarát, 

szolgáltató 

közigazgatás 

megvalósítása 

hatósági 

főosztály-

vezető 

8 fő - folyamatos 32200 
Költségvetési 

támogatás 
- 

  

10. Ellenőrzések 

lefolytatása 

2011. évi CXC. tv. 21. § 

(9), 79. §, 82. § (11), 

47/20123. (VII. 4.) 

EMMI rend., 2011. évi 

CLXXXVII. tv. 17 § (2), 

111/2010. (IV.9.) 

Korm. r. 6. § (1) 

121/2013. (IV. 26.) 

Korm. r. 9.§ a) 

Köznevelési intézmény 

jogszerű működése 

jogszerű 

feladatellátás 

oktatási 

főosztály-

vezető 

7 fő  folyamatos 28200 

költségvetési 

támogatás   

11. 
Engedélyek kiadása 

2011. évi CXC. tv. 23. § 

(6) 33.§ 

Engedély Jogszerű 

működése 

jogszerű 

feladatellátás 

oktatási 

főosztály-

vezető 

4 fő  

kérelem 

beérkezését 

követő 60 

nap 

16100 

költségvetési 

támogatás   

12. 

Érettségi vizsga, 

független 

vizsgabizottság előtti 

vizsga megszervezése, 

lebonyolítása 

20/2012. 
EMMI r.65.§ (5) 

121/2013. (IV. 26.) 

Korm. r. 8.§ (2.) 

Állami vizsgarendszer 

működése 

jogszerű 

feladatellátás 

oktatási 

főosztály-

vezető 

4 fő 
Vizsgaszervező 
intézmények 

központi 

szabályozás 

szerint 

folyamatos 

40000 

költségvetési 

támogatás   
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13. Egyéb hatósági 

feladatok 

2011. évi CXC  tv. 38.§ 

(7), 

45.§ (6),47.§ (6), 58.§ 

(5), 

72.§ (4), 77§ (4), 93.§, 

21.(9), 32. § (2), 

229/2012. (VIII. 28.) 

Korm.r. 7.§ (1) a, 22.§ 

(1) 

 
jogszerű 

feladatellátás 

oktatási 

főosztály-

vezető 

6 fő  folyamatos 24200 

költségvetési 

támogatás   

14. Egyéb közoktatási 
feladatok 

2011. évi CXC  tv. 45.§ 

(2), 50.§ (7)-(8), 64.§ 

(6) 75.§ (1), 79. § (6), 

87.§ (2) 

 229/2012. (VIII. 

28.) Korm.r. 21.§ (4), 

22.§(1)  

20/2012. EMMI r. 22.§ 

(1), 24.§ (1), 37.§, 43.§ 

(1) 

(1), 80.§(2),146.§ (2), 

152.§ (3), 155.§ (1), 

(4)169.§ (8), 182.§ 

121/2013. (IV. 26.) 

Korm. r. 7.§ (5) 

 
jogszerű 

feladatellátás 

oktatási 

főosztály-

vezető 

6 fő  folyamatos 24200 

költségvetési 

támogatás   

15. 

Koordinációs, egyes 

ellenőrzési, 

adatvédelmi 

feladatok, vis maior 

ügyek 

2010. évi CXXVI. tv. 

16-17. §, 20. § d), g), 

288/2010. (XII. 21.) 

Korm. r. 12. §, 15. § 

(1) c), e)-f), 16. §, 

9/2011. (II. 15.) Korm. 

r. , SzMSz, Ügyrend   

Összehangolt 

intézményi működés 

Jogszerű 

feladatellátás 

koordinációs 

főosztály-

vezető 

8 fő  

A vis maior 

ügyekben: KVI, 

Vízügyi I-ok, KKK 

folyamatos 32200 
költségvetési 

támogatás  
-  

  

16. 

A törzshivatal egyes 

szervezeti egységei, 

illetve az ÉÖH 

iratkezelési, 

adminisztratív 

feladatainak ellátása 

1995. évi LXVI. tv., 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. r., EISZ, 

Ügyrend  

Rendezett ügyvitel 

fenntartása 

Jogszerű 

intézményi 

működés 

iratkezelési 

osztályvezető  
7 fő    folyamatos  28200 

költségvetési 

támogatás 
- 

  

17. 
Kormánytisztviselők 

képzése, 

továbbképzése 

273/2012. (IX. 28.) 

Korm. r., Ügyrend  

Szakmailag képzett 

kormánytisztviselők  

Magas 

színvonalú 

feladatellátás  

koordinációs 

főosztály-

vezető  

2 fő    
továbbképzési 

terv szerint  
8100 

költségvetési 

támogatás  
-  

  

18. 
Funkcionális jogi- és 

perképviseleti 

feladatok  

SzMSz Melléklet 48-

49. §, Ügyrend  

A Kormányhivatal jogi 

érdekeinek 

képviselete, 

szabályozottság  

Jogszerű és 

hatékony 

intézményi 

működés  

koordinációs 

főosztály-

vezető  

2 fő    szükség szerint  8100 
költségvetési 

támogatás  
-  
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19. 

A megfelelő emberi 

erőforrás biztosítása a 

kormányhivatal és 

szakigazgatási szervei 

feladatainak 

végrehajtása 

érdekében 

2011. évi CXCIX. tv. és 

2012. évi I. tv. 

A feladatok 

végrehajtása 

érdekében az emberi 

erőforrás 

rendelkezésre áll 

 Valamennyi 

intézményi 

célkitűzés 

megvalósításá

t szolgálja az 

eredmény 

humán-

politikai 

főosztály-

vezető 

14 fő 

Magyar 

Államkincstár 

Illetményszámfej

tő Irodája  

folyamatos 56400 
Költségvetési 

támogatás 
folyamatos 

 

20. 

Összevont ellenőrzés 

keretében 

közszolgálati 

ellenőrzés 

lebonyolítása 

2011. évi CXCIX. tv. 

189.§  

A kormánytisztviselői 

jogviszonyra 

vonatkozó 

jogszabályok betartása 

biztosított 

A Békés 

Megyei 

Kormányhivat

al Összevont 

Ellenőrzési 

Tervének 

megvalósításá

t  

a 

koordinációs 

és szervezési 

főosztály-

vezető 

koordinálásáv

al a humán-

politikai 

főosztály-

vezető 

2 fő nincs  8100 
Költségvetési 

támogatás 
 

 

21. 
Költségvetés készítés 

2011.évi CXCV.tv. 
368/2011.(XII.31.) 
Korm.r. 

költségvetés 

a 
Kormányhivat
al működése 
pénzügyi 
szempontból 
biztosított 

pénzügyi 
főosztályvez. 

7 fő KIM, KIH 2014.02.20. 28200 

költségvetési 

támogatás 

irányító szerv 
által 
meghatározot
t 

 

22. 
Beszámoló készítés 

2011.évi CXCV.tv. 
368/2011.(XII.31.)Kor
m. r. 

beszámoló 

a 
Kormányhivat
al működése 
pénzügyi 
szempontból 
biztosított 

pénzügyi 
főosztályvez. 

15 fő KIM, KIH 2014.02.28. 60500 

költségvetési 

támogatás 

irányító szerv 
által 
meghatározot
t 

 

23. Negyedéves 
mérlegjelentések 

2011.évi CXCV.tv. 
368/2011.(XII.31.)Kor
m. r. 

beszámoló 

a 
Kormányhivat
al működése 
pénzügyi 
szempontból 
biztosított 

pénzügyi 
főosztályvez. 

12 fő KIM, KIH 
jogszabály 
alapján 

48400 

költségvetési 

támogatás 

irányító szerv 
által 
meghatározot
t 

 

24. 

Rendszeres 
beszámolók, 
adatszolgáltatások 
készítése, pénzügyi 
feladatok ellátása 

2011.évi CXCV.tv. 
2000.évi C.tv. 
368/2011.(XII.31.)Kor
m.r 
249/2000.(XII.24.)Kor
m.r 
4/2013.(I.11.)Korm.r 

adatszolgáltatások 

a 
Kormányhivat
al működése 
pénzügyi 
szempontból 
biztosított 

számviteli és 
monitoring 
osztályvez. 

25 fő KIM, KIH 
irányító szerv 
által meghat. 

100700 

költségvetési 

támogatás 

irányító szerv 
által 
meghatározot
t 

 

25. Adózási feladatok 
ellátása 

adójogszabályok adóbevallások 

a 
Kormányhivat
al működése 
pénzügyi 
szempontból 
biztosított 

számviteli és 
monitoring 
osztályvez. 

3 fő NAV 
jogszabály 
alapján 

12100 

költségvetési 

támogatás NAV  
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26. 
Vagyongazdálkodási 

feladatok ellátása, 

beszámolás 

2011.évi CXCV.tv. 

2011.évi CXCVI.tv. 

254/2007.(X.4.) 

Korm.r. 

adatszolgáltatások 

a 

Kormányhivat

al működése 

pénzügyi 

szempontból 

biztosított 

vagyon- 

gazdálkodási 

osztályvez. 

6 fő 
KIM, KIH, MNV 

Zrt. 

jogszabály 

alapján 
24200 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

27. 
A Kormányhivatal 

működésének 

biztosítása 

2011.évi CXCV.tv. 

2011.évi CVIII.tv. 
működő intézmény 

a 

Kormányhivat

al működése 

pénzügyi 

szempontból 

biztosított 

üzemeltetési 

osztályvezető 
31 fő szolgáltatók folyamatos 125000 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

28. Szociális ellátások 

pénzügyi rendezése 

1993.évi III.tv. 

1997.évi XXXI.tv. 

63/2006.(III.27.) 

Korm.r. 

kifizetett szociális 

ellátás 

a 

Kormányhivat

al működése 

pénzügyi 

szempontból 

biztosított 

számviteli és 

monitoring 

osztályvez. 

4 fő EMMI, KIM folyamatos 16200 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

29. 

Üzemelteti a 

Kormányhivatal 

informatikai 

rendszerét 

288/2010.(XII.21.) 

Korm. r.  

A Kormányhivatal 

informatikai rendszere 

üzemszerűen működik 

Hatékony és 

korszerű 

működés 

informatikai 

főosztály-

vezető 

9 fő  KIM, KEKKH folyamatos 36300 
költségvetési 

támogatás  
  

  

30. 

Ellátja az Infotv.-ben 

és az annak 

felhatalmazása 

alapján kiadott 

rendeletekben 

meghatározott 

feladatokat 

2011. évi CXII. tv.  

A Kormányhivatal 

szakszerű adatkezelési 

tevékenységet folytat 

személyes és 

közérdekű adatok 

tekintetében egyaránt 

Az 

állampolgárok 

számára 

színvonalas és 

jogszabálynak 

megfelelő 

szolgáltatás 

nyújtása 

informatikai 

főosztály-

vezető 

 9 fő  KIM, KEKKH folyamatos 36300 
költségvetési 

támogatás 
 

  

31. 

Ellátja a 

Kormányhivatalban az 

elektronikus 

információbiztonságg

al kapcsolatos 

feladatokat 

2013. évi L. tv. 

 A Kormányhivatal 

informatikai rendszere 

eleget tesz az 

információbiztonsági 

előírásoknak 

Biztonságos 

működés  

informatikai 

főosztály-

vezető 

 9 fő  KEKKH, NEIH folyamatos 36300 
költségvetési 

támogatás 
  

  

32. 

 Ellátja a polgárok 

személyi adatainak és 

lakcímének 

nyilvántartásáról 

szóló tv.ben és az 

annak felhatalmazása 

alapján kiadott 

rendeletekben 

meghatározott 

1992. évi LXVI. tv. 

A megyei és helyi 

személyiadat- és 

lakcímnyilvántartó 

rendszer zavartalanul 

működik  

Az 

állampolgárok 

számára 

színvonalas és 

jogszabálynak 

megfelelő 

szolgáltatás 

nyújtása 

informatikai 

főosztály-

vezető 

 2 fő  KEKKH folyamatos  8100 
költségvetési 

támogatás  
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feladatokat 

33. 

Ellátja a választási 

eljárásról szóló tv.ben 

és az annak 

felhatalmazása 

alapján kiadott 

rendeletekben 

meghatározott 

feladatokat  

 

2013. évi XXXVI. tv. 

 A választási feladatok 

végrehajtásához a 

megyei informatikai 

rendszer zavartalan 

működése biztosított 

  Az 

állampolgárok 

számára 

színvonalas és 

jogszabálynak 

megfelelő 

szolgáltatás 

nyújtása 

informatikai 

főosztály-

vezető 

 3 fő  NVI, KEKKH, TVI 

határidők a 

választási 

jogszabályokban 

meghatározottak 

szerint  

12100 
költségvetési 

támogatás 
  

  

34. 

Ellátja az anyakönyvi 

eljárásról szóló tv.ben 

és az annak 

felhatalmazása 

alapján kiadott 

rendeletekben 

meghatározott 

feladatokat 

 2010. évi I. tv. 

A megyei és helyi 

anyakönyvi rendszer 

zavartalanul működik  

Az 

állampolgárok 

számára 

színvonalas és 

jogszabálynak 

megfelelő 

szolgáltatás 

nyújtása 

informatikai 

főosztály-

vezető 

 2 fő  KEKKH folyamatos  8100 
költségvetési 

támogatás  
  

  

35. Védelmi igazgatási 

feladatok 

2011. évi CXIII. tv., 

290/2011. (XII. 22.) 

Korm. r, az év során 

megjelenő és a 

védelmi felkészítésre 

vonatkozó 

Kormányhatározat 

A megyei védelmi 

bizottság jogszerű és 

hatékony működése 

Jogszerű 

feladatellátás 

védelmi 

bizottság 

titkára 

1 fő 

HM, BM, helyi 

védelmi 

bizottságok 

külön terv 

szerint illetve 

esetenként 

4000 
költségvetési 

támogatás 
 

 

36. 

I. fokú szociális, 

gyámügyi hatósági 

tevékenység 

gyakorlása; 

koordináció 

369/2013.(X.24.) 

Korm. r. 3. § (1) 

bekezdés a) pontja 

112/2006. (V.12.) 

Korm. r. 2. § (1) 

bekezdés, 6. § (1) 

bekezdés 

102/2011. (VI.29.) 

Korm. r. 

149/1997. (IX.10.) 

Korm. r. 5/A. § 

döntés (határozat, 

végzés) 

jegyzőkönyv 

Alapfeladat, 

Jogszerű 

feladatellátás  

ellenőrzési 

terv 

végrehajtása 

hivatalvezető 7 fő 

építésügyi 

hatóság, járási 

állategészségügy

i és élelmiszer-

ellenőrző hivatal, 

járási 

népegészségügyi 

intézet, 

tűzvédelmi 

szakhatóság, 

Nemzeti 

Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal, 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, 

szakértő  

2004. évi CXL. tv, 

a 369/2013. 

(X.24.) Korm.r. 

és az ellenőrzési 

terv szerint  

34700 
költségvetési 

támogatás 
 

 

37. II. fokú szociális 

hatósági tevékenység, 

1993. évi III. tv. 4/A. § 

(1) bekezdés a) pontja 

döntés (határozat, 

végzés) 

Alapfeladat 

Ellenőrzés 
hivatalvezető 1 fő 

Országos 

Egészségbiztosít

folyamatos, 

2004. évi CXL. tv 
4900 költségvetési  
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és ellenőrzési 

tevékenység 

63/2006. (III.27.) 

Korm. r. 6/A. § (2) 

bekezdés 2010. évi 

XLIII. tv 2. § (1) 

bekezdés e)-h) pontjai 

218/2012. (VII.13.) 

Korm. r. 3. § (3) 

bekezdése 4. § (2) 

bekezdés 2010. évi 

CXXVI. tv 5.§ (1) -(2) 

bekezdés 288/2010. 

(XII.21.) Korm. r. 2.§ 

(1) bekezdés 1. pontja 

és (3) bekezdése 18.§ 

(1) bekezdés b) pontja 

és (2) bekezdése  

Jegyzőkönyv 

Ellenőrzési 

jegyzőkönyv 

Jogszabály- 

szerűség 

elősegítése 

 

ási Pénztár, 

Nemzeti 

Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

104.§ (1) 

bekezdés,  

az ellenőrzési 

terv szerint 

2014.12. 31. 

támogatás 

38. 

II. fokú gyámügyi 

hatósági tevékenység, 

ellenőrzési 

tevékenység,  

331/2006. (XII. 23.) 

Korm. r.13.§,a)és c) 

pontja,  14. §(1) a) 

pontja 218/2012. 

(VII.13.) Korm. r. 3. § 

(3) bekezdése 4. § (2) 

bekezdés, 

Döntés, határozat, 

végzés, ellenőrzési 

jegyzőkönyv  

Alapfeladat, 

ellenőrzés   
Hivatalvezető,  2 fő  

Folyamatos, 

2004. évi CXL. tv. 

104.§. (1) 

bekezdés, 

valamint a 2014. 

évi ellenőrzési 

terv szerint  

9800 

költségvetési 

támogatás  

 

39. 

Járási gyámhivatali 

vezetők szakmai 

értekezlete 

3/2013.(I.18) KIM 

utasítás  12. § , 

Szociális és 

Gyámhivatal 

Ügyrendje 

 

  Hivatalvezető   

2014.01.21. 

2014 02. 18., 

2014. 03.18., 

2014. 04.15., 

2014. 05. 13.,  

2014.06. 10.,  

2014.07. 08.,  

2014. 08. 05., 

2014. 09. 02., 

2014.09.30.  

2014. 10. 28., 

2014. 11. 25. 

200 

költségvetési 

támogatás  

 

40. 
Hivatásos gondnokok 

továbbképzésének  

szervezése 

25/2003.ESZCSM.  

Korm. r.. 5.§ 
  Hivatalvezető   

2014. év október 

hónap 
 

költségvetési 

támogatás  

 

41. 

Hivatásos gondnokok 

megbízási 

jogviszonyból eredő 

kötelezettségeinek 

ellenőrzése 

149/1997. (IX.10.) 

Korm. r. 134.§ (2), 

megbízási szerződés 

Ellenőrzési 

dokumentum 

Jogszerű 

feladatellátás  
Hivatalvezető 2 fő  

2014.01.31. 

2014. 02.28. 

2014. 03.31. 

2014. 04. 30. 

2014.05. 31. 

2014. 06.30. 

2014.08.31. 

9800 

költségvetési 

támogatás  
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2014. 09. 30. 

2014.10.31. 

2014.11.30. 

2014. 12.31. 

napjáig havonta 

4 fő hivatásos 

gondnok 

ellenőrzése 

42. 

Járási hivatalok 

hatósági 

osztályvezetői 

szakmai értekezlete   

 2014. évi munkaterv 

Szakmai 

segítségnyújtás 

Jogszabályszerűség 

elősegítése 

 Jogszerű 

feladatellátás 
 Hivatalvezető     

2014. 03. 18. 

2014. 10.28. 
 

költségvetési 

támogatás 
 

 

43. 

Közlekedési 

kedvezmények 

elosztására bizottsági 

ülés tartása 

102/2011. (VI.29.) 

Korm.r. 

 Döntés a 

jogosultságról és a 

sorrendről 

  alapfeladat  Hivatalvezető   

MEOSZ, 

Rehabilitációs 

Szakigazgatási 

szerv képviselője 

és a Hivatal által 

felkért személy  

2014.06.15. 

2014.12.15. 
 

költségvetési 

támogatás  

 

44. 

A Szociális és 

Gyámhivatal 2013. évi 

tevékenységéről 

beszámoló készítése  

288/2010. (XII..21.) 

Korm.r.. 10. § (6) e.) 

pontja  

 beszámoló 

 Jogszabályba

n előírt 

feladat 

végrehajtása 

Hivatalvezető 12 fő   2014.01. 31. 59400 

költségvetési 

támogatás  

 

45. 
Jelentés a 

gyámhatóságok 

tevékenységéről  

1993. évi XLVI tv. 8. § 

(2) bekezdése  
Statisztikai jelentés  

Jogszabályban 

előírt feladat 

végrehajtása 

Hivatalvezető   2014. 01.31. 148 

költségvetési 

támogatás  

 

46. 

Jelentés 

alapinformációk a 

szociális és 

gyermekellátást végző 

szervezetekről 

1993. évi XLVI tv. 8. § 

(2) bekezdése 
Statisztikai jelentés  

Jogszabályban 

előírt feladat 

végrehajtása 

Hivatalvezető   2014. 07.15.  

költségvetési 

támogatás  

 

47. Hatósági statisztikai 

jelentés elkészítése  

212/2010. (VII.1.) 

Korm. r. 24. § g.) 

pontja és a 288/2009. 

(XII.15.) Korm.r. 4. 

számú melléklete 

Statisztikai jelentés  

Jogszabályban 

előírt feladat 

végrehajtása 

Hivatalvezető   2014. 01.31.  

költségvetési 

támogatás  

 

48. 

I. és II. fokú 

építésügyi, 

építésfelügyeleti és 

örökségvédelmi 

hatósági tevékenység 

1997. évi LXXVIII. tv; 

343/2006. (XII. 23.) 

Korm. r.; 

393/2012. (XII. 20.) 

Korm. r. 

Közigazgatási döntés; 

nyilvántartás;  

szakhatósági 

állásfoglalás; 

elsőfokú feladatellátás  

egységesítése 

Jogszerű 

feladatellátás 
hivatalvezető 4 fő  folyamatos  

költségvetési 

támogatás 
  

49. 
 

Pártfogó felügyelői 

tevékenység 

 

BTK, Be, Bvtvr,  

8/2013. (VI.29) KIM r. 

 

büntetések, 

intézkedések letöltése 

 

büntetés 

végrehajtás, 

bűn-

 

pártfogó 

felügyelők, 

asszisztens 

 

12 fő 

Közérdekű 

munka büntetés 

letöltőhelyei, 

foglalkoztatható

jogszabályban 

rögzített 
60800 

költségvetési 

támogatás 
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megelőzés sági vizsgálatot 

végző 

egészségügyi 

alap-és 

szakellátók, 

Munkaügyi 

Központ,bíróság

ok, ügyészég, 

rendőrség, 

gyermekvédelmi 

intézmények,bv. 

intézetek 

50. 
Jogi segítségnyújtás 

2003.évi LXXX. tv, 

56/2007. (XII.27.) IM r. 

jogbiztonság növelése, 

joghoz jutás 

biztosítása 

szociálisan 

hátrányos 

helyzetben 

lévő 

személyek  

támogatása 

igazgató 4 fő 

bíróságok, 

ügyvédi kamara, 

jogi segítők 

jogszabályban 

rögzített 
20264 

költségvetési 

támogatás  

 

51. Áldozatsegítés, 

kárenyhítés 
2005.évi CXXXV tv. 

bűncselekmények és 

szabálysértések 

áldozatainak 

támogatása 

bűncselekmé

nyek és 

szabálysértés

ek 

áldozatainak 

pénzügyi, jogi, 

és 

érdekérvénye

sítő  

segítségnyújtá

s 

igazgató 2 fő 

rendőrségek, 

ügyészség, 

bíróságok, 

családsegítő 

szolgálatok,. 

pszichológiai 

tanácsadó  

jogszabályban 

rögzített 
10100 

költségvetési 

támogatás  

 

52. 
Büntetőügyi, valamint 

szabálysértési 

közvetítés  

2006. évi CXXII tv.  

2012.évi II. tv, 

73/2013.(XII.18.) BM 

r. 

 

 bűncselekmény, és 

szabálysértés  

sértettje és elkövetője 

közötti közvetítés 

megvalósítása 

a sértettnek 

megfelelő 

jóvátételben 

való 

megállapodás  

elősegítése  

mediátor 

pártfogó 

felügyelők 

3 fő 

(+1 

fő) 

ügyészség, 

bíróságok, 

rendőrség,szabál

ysértési 

hatóságok,ügyvé

di kamara 

 20300 

költségvetési 

támogatás  

 

53. 

TÁMOP 5.6.1.A-11/2-

2011-007 

 

 

 

 

 

pártfogoltak 

munkaerőpiaci 

reintegrációja 

bűnmegelőzé

s 

 pártfogás 

osztályvezető 
10 fő 

MIÉRTÜNK  

Egyesület, 

rendőrség, 

Munkaügyi 

Központ, 

Büntetés 

végrehajtási  

Intézet 

2014.04.30. 2717 pályázat  

 

54. TÁMOP 5.6.1.C-11/2-

2011-0024 
 

áldozatsegítési 

szolgáltatás-fejlesztés, 

bűncselekmé

nyek és 
igazgató 3 fő 

Életfa Szociális 

Szolg. Centrum, 
2014.08.31. 12102 pályázat   
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és együttműködés szabálysértés

ek 

áldozatainak 

pénzügyi, jogi, 

és 

érdekérvénye

sítő  

segítségnyújtá

s 

KIH 

55. 

Növényfajták 

szaporítóanyagának 

ellenőrzése és 

minősítése 

2003. évi LII. tv., 

48/2004. (IV.21.) FVM 

r., 50/2004. (IV.22.) 

FVM r. 

Megfelelő növényi 

szaporítóanyag 

ellátottság és export 

biztosítása. 

Ökológiailag 

és 

ökonómiailag 

fenntartható 

mezőgazdasá

gi termelés és 

élelmiszer-

biztonság 

NTI igazgató 17 fő 
NÉBIH 

laboratóriumok 
 folyamatos 56000 

Saját bevétel, 

NÉBIH  
folyamatos 

 

56. 

Mintavételi, 

fémzárolási és 

vetőmag vizsgálati 

feladatok 

2003. évi LII. tv., 

48/2004. (IV.21.) FVM 

r., 50/2004. (IV.22.) 

FVM r. 

 
 NTI igazgató 

17 fő 

NÉBIH 

laboratóriumok 
folyamatos 

56000 

Saját bevétel, 

NÉBIH  
folyamatos 

 

57. 

Növényvédelmi és 

növényegészségügyi 

felügyeleti 

tevékenység 

2008. évi XLVI tv., 

328/2010. (XII.27.) 

Korm. r.  

  

 Az élelmiszer-

biztonság növelése 

  

  

 NTI igazgató 
10 fő 

NÉBIH 

laboratóriumok 
folyamatos 

33000 

Saját bevétel, 

NÉBIH  
folyamatos 

 

58. 
Növényi termék 

minőségellenőrzési 

feladatok 

2008. évi XLVI tv., 

328/2010. (XII.27.) 

Korm. r.  

  NTI igazgató 
10 fő 

NÉBIH 

laboratóriumok 
folyamatos 

33000 

Saját bevétel, 

NÉBIH  
folyamatos 

 

59. 

Engedélyköteles 

hatósági 

engedélyezési 

vizsgálatokat, 

biológiai és 

technológiai 

kísérleteket végez 

2008. évi XLVI tv., 

328/2010. (XII.27.) 

Korm. r.  

  NTI igazgató 
5 fő 

NÉBIH 

laboratóriumok folyamatos 
16500 

Saját bevétel, 

NÉBIH  folyamatos 

 

60. 

Növényegészségügyi 

laboratóriumi 

vizsgálatok, 

növényvédelmi 

előrejelzés 

2008. évi XLVI tv., 

328/2010. (XII.27.) 

Korm. r.  
 

 NTI igazgató 
5 fő 

NÉBIH 

laboratóriumok 
folyamatos 

16500 

Saját bevétel, 

NÉBIH  
folyamatos 
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61. 

Talajvédelmi 

engedélyezési, 

szakhatósági 

feladatok 

2007. évi CXXIX tv. 

A termőföld 

védelmének 

biztosítása 

  

 NTI igazgató 
4 fő 

NÉBIH 

laboratóriumok 
folyamatos 

13435 

Saját bevétel, 

NÉBIH  
folyamatos 

 

62. Talajvédelmi hatósági 

ellenőrzési feladatok 

2007. évi CXXIX tv. 

322/2007 (XII.5.) 

Korm. r., 36/2006. 

(V.18.) FVM r., 

27/2006. (II.7.) Korm. 

r. 

  
NTI igazgató 

4 fő 

NÉBIH 

laboratóriumok folyamatos 
13435 

Saját bevétel, 

NÉBIH  folyamatos 

 

63. 

A földrendező és 

földkiadó 

bizottságokról szóló 

tv. alapján a 

részarány-

földkiadással 

kapcsolatos feladatok 

1992. évi I-II. tv., 1993. 

évi II. tv. 
határozat 

Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató,  

FMI 

osztályvezető 

1 fő  folyamatos 4500 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 

  

  

64. 

A családi gazdaságok 

nyilvántartásba 

vétele, változások 

vezetése, 

megszüntetése 

326/2001. (XII.30.) 

Korm. r. 
határozat 

Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató,  

FMI 

osztályvezető 

1 fő    folyamatos 4500 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 
 

  

65. 

Nemzeti forrásból 

finanszírozott 

támogatások 

felhasználásának az 

ellenőrzése 

290/2002.(XII.27.) 

Korm.r., 3/2003.(I.24.) 

FVM. R. 

 Jelentés, határozat 
 Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató,  

FMI 

osztályvezető  

 1 fő    folyamatos 4500 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 
  

  

66. 

Gázolaj 

jövedékiadóvissza-

térítés ügyintézése, 

helyszíni ellenőrzése 

77/2012.(IV.16.) 

Korm. r. 
 igazolás 

 Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató,  

FMI 

osztályvezető 

 1 fő    folyamatos 4500 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 
  

  

67. 

Agrárkár és vis maior 

események 

ügyintézése, helyszíni 

ellenőrzése 

21/2012.(III.9.) VM r., 

2011. évi CLXVIII. tv.  
 Hatósági bizonyítvány 

 Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató,  

FMI 

osztályvezető 

 2 fő    folyamatos 9000 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 
  

  

68. 

Őstermelői igazolvány 

használatának 

ellenőrzése a helyi 

piacokon 

234/2012. (VII.28.) 

Korm. r. 
 jegyzőkönyv 

 Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató,  

FMI 

osztályvezető 

 1 fő    folyamatos 4500 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 
  

  

69. Kábítószer 

előállítására alkalmas 

162/2003. (X.16.) 

Korm. r. 
 Igazolás, jegyzőkönyv 

 Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató,  

FMI 
 1 fő    2014.08. 31. 4500 

költségvetési 

támogatás, 
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növénytermesztésre 

igazolás kiadása, 

ellenőrzése 

osztályvezető közhatalmi 

bevétel 

70. 

Hatósági bizonyítvány 

kiadása mg-i gépek 

vásárlásához, 

lízingeléséhez 

114/2008.(IX.05.) FVM 

r. 
Hatósági bizonyítvány 

Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató,  

FMI 

osztályvezető 

1 fő  folyamatos 4500 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 
 

 

71. 

Sikeres 

Magyarországért 

agrárfejlesztési 

hitelprogram 

záradékolása 

108/2007.(IX.24.) FVM 

r. 
záradék 

Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató, 

FMI 

osztályvezető 

1 fő  folyamatos 4500 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 
 

 

72. Termelői csoportok 

beszámoltatása 

81/2004.(V.04.) FVM 

r. 
jelentés 

Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató, 

FMI 

osztályvezető 

1 fő  2014.06.30. 4500 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 
 

 

73. Integrátorok 

beszámoltatása 

328/2010. (XII.30.) 

Korm r. 
jelentés 

Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató, 

FMI 

osztályvezető 

1 fő  2014.09.10. 4500 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 
 

 

74. 
Vadgazdálkodási, 

vadászati és mezőőri 

hatósági ügyek 

1996. évi LV. tv. 
Határozat, hatósági 

nyilvántartása 

Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató, 

VHO 

osztályvezető 

3 fő  folyamatos 14023 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 
 

 

75. 

Halgazdálkodási és 

halászattal 

kapcsolatos hatósági 

ügyek 

2013.évi CII.tv. 
 Határozat, hatósági 

nyilvántartása 

Jogszerű 

feladatellátás 

FMI Igazgató, 

VHO 

osztályvezető 

 1 fő    folyamatos 4500 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 
  

  

76. 

Élelmiszer- és  
takarmány-
vállalkozásokkal 
tevékenységekkel 
kapcsolatos hatósági 
és igazgatási 
feladatok. 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
nyilvántartás, 
szakhatósági 
állásfoglalás 

Békés megye 
élelmiszerbizt
onságának és 
járványvédel
mének 
biztosítása 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 
 

4 fő  folyamatos 54606 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 

FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

  

77. 

Állatvédelmi, 
állategészségügyi és 
járványvédelmi 
hatósági és igazgatási 
feladatok 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
nyilvántartás, 
szakhatósági 
állásfoglalás 

Békés megye 
élelmiszerbizt
onságának és 
járványvédel
mének 
biztosítása 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos 
 

3 fő  folyamatos 41000 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 

FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 
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78. 

Előírt programok, 
ellenőrzések 
végrehajtása 
(monitoring. KM, 
ENAR, ITNET) 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
jelentés 

Jogszabályi 
előírásoknak 
való 
megfeleltetés 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 
 

4 fő  folyamatos 54600 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 

FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

  

79. 

Rendkívüli járványügyi 
és élelmiszerlánc-
eseménnyel 
kapcsolatos 
intézkedések 
megtétele 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés   

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 
 

4 fő 

ENAR, BM, NAV, 
NÉBIH, 
Katasztrófavédel
em 

eseti 54600 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 

FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

  

80. TIR, BIR, ENAR, OAIR, 
TRACES rendszerekkel 
kapcsolatos feladatok 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Hatósági nyilvántartás   

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos 

3 fő   folyamatos 41000 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 

FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

  

81. 

Előírt 
állategészségügyi és 
élelmiszerlánc 
felügyeleti programok 
végrehajtása 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Jelentés, eseti 
hatósági intézkedés 

  

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 
 

4 fő   folyamatos 54600 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 

 FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

  

82. Általános Igazgatási 
feladatok 

 
Kormányhivatali 
SZMSZ (KIM utasítás), 
ügyrend, szabályzatok, 
utasítások 

Ügyrend, munkaköri 
leírás, utasítás, 
döntés, beszámoló, 
jelentés, 
adatszolgáltatás, 
tájékoztató 

A hivatal a 
jogszabályokn
ak és a 
szakmai 
követelménye
knek 
megfelelve 
működik 

FH 
hivatalvezető 

1 fő VM, FÖMI folyamatos 16300 
 
saját bevétel 
 

 
folyamatos 
 

 

83. 

Ingatlan-

nyilvántartási 

feladatok 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 1997. évi 

CXLI. tv., 1996. évi 

LXXXV. tv. 2013. évi 

CXXII. tv. 1959. évi IV. 

tv. 1994. évi LV. 

tv,2013. V. tv. 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 

109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet, 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

FH 

osztályvezető 
5 fő VM, FÖMI folyamatos 81500 saját bevétel folyamatos 

  



14/96 

176/2009. (XII. 28.) 

FVM rendelet,  

84. 
Földmérési feladatok 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm r., 149/2012. 

(XII. 28.) VM rendelet, 

1993. évi II. tv., 1996. 

évi LXXVI. tv, 16/1997. 

FM rendelet, 21/1997. 

FM-HM együttes 

rendelet, 63/1999. 

FVM-HM-PM együttes 

rendelet, 166/2009. 

FVM rendelet, 

44/2006. FVM 

rendelet, 25/2013. (IV. 

16.) VM rendelet, 

15/2013. (III. 11.) VM 

rendelet, 2004. évi 

CXL. tv.,2009. évi 

XXXVII. tv., 2007. évi 

CXXIII. tv., 7/1996. 

Korm. r., 2004. évi 

CXL. tv., 2007. évi 

CXXIII. tv. 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

FH 

főosztályvezet

ő-helyettes 

7 fő VM, FÖMI folyamatos 114300 saját bevétel folyamatos 

  

85. 

 

Földvédelmi, 

földhasználat, 

földminősítési 

feladatok 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2004. évi CXL 

tv, 1994. évi LV. tv, 

2007. évi CXXIX. tv, 

2013. évi CXXII. tv, 

2013. évi CCXII. tv, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 16/2002. 

Korm. r., 356/2007. 

Korm. r., 221/2008. 

Korm. r., 105/1999. 

FVM rendelet, 

155/2009. FVM 

rendelet 

 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

FH 

osztályvezető 
3 fő VM, FÖMI folyamatos 48900 saját bevétel folyamatos 

  

86. 
Működést Támogató 

Feladatok 

Kormányhivatali 

szabályzatok, 

utasítások 

Utasítás, útmutató, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

FH 

osztályvezető 
5 fő VM, FÖMI folyamatos 81500 saját bevétel folyamatos 
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ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

87. 

Hatósági jóváhagyás 

(tulajdonszerzés), 

pályáztatás, árverés 

tartása; másodfokon: 

hatósági ellenőrzés 

(földhasználat, 

tulajdonjog) 

regisztráció, szankció, 

alkalmazása 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2013. évi 

CXXII tv, 2013. évi 

CCXII. tv, 

döntés, megkeresés 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

 

FH 

Hivatalvezető 
 

VM, FÖMI, helyi 

földbizottság 
folyamatos 32600 saját bevétel folyamatos  

88. 

 

Pénzbeli ellátásokkal, 

utazási 

költségtérítéssel 

kapcsolatos feladatok 

ellátása, 

foglalkoztatók, tb. 

kifizetőhelyek, 

magánszemélyek 

ellenőrzése 

 

1997. évi LXXXIII. tv., 

217/1997. (XII. 1.) 

Korm. r. 

 

 

Pénzbeli ellátások, 

baleseti táppénz, 

utazási költségtérítés 

elbírálása, folyósítása, 

üzemi balesetek 

elbírálása, egyszeri 

segélykérelmek 

elbírálása, kiutalása. 

Az egészségbiztosító 

szak- és pénzügyi 

ellenőrzési 

tevékenységének 

ellátása. 

 

Az 

egészségbizto

sítással 

kapcsolatos 

feladatok 

jogszerű 

végrehajtása 

 

EP Igazgató, 

osztályvezető 

ügyintéző 

 

27 fő 

 

OEP  

 

folyamatos 
12440 

költségvetési 

támogatás 
 

Folyamatos 

 

89. 

 

Adatvédelemmel 

kapcsolatos feladatok 

ellátása 

 

2011. évi CXII. tv. 

 

Az egyértelműen 

teljesíthető 

megkeresések 

kivételével 

véleményezi a külső 

szervektől érkezett 

személyes adatokat 

érintő 

megkereséseket majd 

továbbítja az átadásra 

 

Az adat és 

tanúvédelmi 

szabályok 

betartása, 

betartatása 

 

EP igazgató, 

adatvédelmi 

felelős 

 

1 fő 
OEP folyamatos 4600 

költségvetési 

támogatás 
 

Folyamatos 
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jogosult szervezeti 

egységnek , elutasítást 

készít, vagy 

kiegészítésre kéri fel 

az adatkérőt. 

90. 
TAJ ügyintézés 

288/2010 Korm. r. 

319/2010 Korm. r. 

1997.évi LXXX.tv. 

195/1997 Korm. r. 

1997.évi LXXXIII.tv 

217/1997 Korm. r. 

2003.évi XCII.tv. 

1996.évi XX.tv. 

2010.évi 

LXXV.tv 

TAJ képzés, Hatósági  

Igazolvány kiadás.  TAJ 

adatbázis rendezés. 

OEP 
Nyilvántar-

tási Osztály 
3 fő   OEP folyamatos 13800 

költségvetési 

támogatás   

  

91. 
BSZJ ügyintézés 

288/2010 Korm. r. 

319/2010 Korm. r. 

1997.évi LXXX.tv. 

195/1997 Korm. r. 

1997.évi LXXXIII.tv 

217/1997 Korm. r. 

2003.évi XCII.tv. 

 

Felszólítás, bírság 

kirovás. BSZJ adatbázis 

rendezés.  Eü 

szolgáltató felé zöld 

lámpa biztosítás. 

OEP 
Nyilvántar-

tási Osztály 
4 fő  OEP  folyamatos 18400 

költségvetési 

támogatás  

  

92. 
Adatszolgáltatás 

288/2010 Korm. r. 

319/2010 Korm r. 

1997.évi LXXX.tv. 

195/1997 Korm. r. 

Adatkiadás OEP  
Nyilvántar-

tási Osztály 

2 fő  

 

 

 

 

 OEP folyamatos 9200 

költségvetési 

támogatás   

  

93.  Nemzetközi 

ügyintézés 

288/2010 Korm. r. 

319/2010 Korm. r. 

1997.évi LXXX.tv. 

195/1997 Korm. r. 

1997.évi LXXXIII.tv 

217/1997 Korm. r. 

883/2004/ 

EK rend 

987/2009/ 

EK rend 

1408/71/ 

EGK rend 

574/72/EGK 

 EU kártya kiadás, 

uniós 

formanyomtatványok, 

visszatérítés 

 OEP 
Nyilvántartási 

Osztály  
4 fő  OEP  folyamatos 18400 

költségvetési 

támogatás  

 

94. Külföldi m.viszony 

bejelentés 

288/2010 Korm. r. 

319/2010 Korm. r. 

1997.évi LXXX.tv. 

195/1997 Korm. r. 

TAJ átmeneti 

érvénytelenítés, 

újraérvényesítés 

OEP  
Nyilvántar-

tási Osztály 

 

 

 

  

OEP folyamatos 4600 

költségvetési 

támogatás   
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1997.évi LXXXIII.tv 

217/1997 Korm. r. 

 

 

 

1 fő 

95. 

Közgyógyellátással 
kapcsolatos feladatok 
ellátása 

 

1993.évi III. tv. 
63/2006(III.27.) 
Korm.r.., 2004.évi 
CXL.tv. (KET) 1997.évi 
XLVII.tv, 25/2006 
(VI.26) EüM rendelet, 
319/2010. Korm. r. 
OEP hatályos 
főigazgatói 
szabályzatok 

Közgyógyellátási 
igazolványok,szakható
sági állásfoglalások 
kiállítása 

 

Jogszerű 
feladatellátás 

EP igazgató 
osztályvezető 
ügyintézők 

6 fő OEP folyamatos 27700 
költségvetési 

támogatás folyamatos 

  

96. 

Egészségbiztosítási 

Alappal kapcsolatos 

funkcionális  

feladatok ellátása 

2011.évi CXCV tv., 

368/2011. Korm. r.  

2000. évi C. tv, 

249/2000. (XII.24.) 

Korm.r.. 319/2010. 

Korm.r. 4/2013. Korm. 

r. OEP hatályos 

főigazgatói 

szabályzatok 

Egészségbiztosítási 

Alap Szakigazgatási 

Szervhez delegált 

kiadásainak 

teljesítése, 

bevételeinek kezelése, 

nyilvántartása, 

könyvelése, követelés 

nyilvántartás, 

végrehajtás, 

statisztika, 

kifizetőhelyi 

elszámolás 

feldolgozása, utalása, 

igazgatási feladatok 

ellátása (ügykezelés, 

informatika) 

Jogszerű  

feladatellátás 

EP igazgató 

osztályvezető 

ügyintézők 

10 fő OEP folyamatos 46043 
költségvetési 

támogatás folyamatos 

 

97. 

A nyugdíjakra és az 

Igazgatóság 

hatáskörébe utalt 

egyéb ellátásokra 

irányuló igények, 

jogszerű elbírálása 

 1997. évi LXXXI. tv.  

vonatkozó szakaszai, 

továbbá egyéb ágazati 

utasítások, 

szabályzatok, 

körlevelek 

Ellátások 

megállapítása, 

továbbfolyósítása, 

megszüntetése 

Jogszabályok, 

utasítások 

előírásainak 

maradéktalan

ul megfelelő 

jogalkalmazás 

Igény 

elbírálási és 

Adategyeztet

ési  osztályok 

vezetői;  Igény 

elbírálási és 

Ügykezelési  

osztályvezető 

17 fő 

Rehabilitációs 

Szakigazgatási 

Szerv 

folyamatos, 

egész évben 
83456 

költségvetési 

támogatás  

 

98. 

A nyugdíjbiztosítás 

hatósági 

nyilvántartásában 

szereplő adatok 

egyeztetésével és 

1997. évi LXXXI. tv.  , 

2013. január 1-től 

hatályos 96/B-96/E.§.  

továbbá egyéb ágazati 

utasítások, 

Hiteles, pontos 

nyugdíj-váromány 

nyilvántartás 

Az 

adategyezte-

tési eljárás 

végrehajtása 

Igény 

elbírálási és 

Adategyeztet

ési  osztályok 

vezetői;  Igény 

11 fő  
ONYF havi 

ütemezés szerint 
54000 

költségvetési 

támogatás  
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igazolásával 

összefüggő hivatalból 

induló eljárások 

végrehajtása 

szabályzatok, 

körlevelek. 

elbírálási és 

Ügykezelési  

osztályvezető 

99. 

A 97.- 98. azonosítási 

szám alatti 

eljárásokkal 

kapcsolatos hatósági 

ellenőrzési feladatok 

végrehajtása 

1997. évi LXXXI. tv 

vonatkozó szakaszai  

továbbá egyéb ágazati 

utasítások, 

szabályzatok, 

körlevelek 

Hiteles, pontos 

nyugdíj váromány-

nyilvántartás 

Jogszabályok, 

utasítások 

előírásainak 

maradéktala-

nul megfelelő 

jogalkalmazás 

Ellenőrzési 

osztályvezető 
9 fő   

ONYF havi 

ütemezés szerint 
44200 

költségvetési 

támogatás  

 

100. 

Állandó és kihelyezett 

ügyfélszolgálati 

rendszer fenntartása, 

megszervezése, 2014-

ben legalább 5 járási 

székhelyen 

Ágazati utasítások, 

szabályzatok, 

körlevelek. 

Ügyfelek számára 

közvetlenül elérhető 

nyugdíjszakmai 

ügyfélszolgálat 

Magas 

színvonalú 

ügyfélszolgá-

lat 

Igazgató 4 fő Járási hivatalok 
folyamatos, 

egész évben 
19600 

költségvetési 

támogatás  

 

101. 

 Az ONYF EKOP-ban  

való részvétele 

kapcsán az ágazati 

nyugdíjnyilvántartásb

an  tárolt 

dokumentumok, 

továbbá a NAV-tól 

átvett adatok 

elektronizálása,  

nyilvántartás 

folyamatos vezetése,  

adat szolgáltatás a 

jogosultak részére. 

1997. évi LXXXI. tv . 

96. §-a, továbbá ONYF 

utasítások, körlevelek 

Hiteles, pontos 

nyugdíj váromány- 

nyilvántartása 

Jogszabályok, 

utasítások 

előírásainak 

maradéktalan

ul megfelelő 

jogalkalmazás 

Nyilvántartási 

osztályvezető 
10 fő 

Az ONYF által 

meghatározott 

szervezetek 

folyamatos, 

ONYF EKOP 

program 

ütemezés szerint 

49100 

költségvetési 

támogatás  

  

102. 

Méltányossági nyugdíj 

emelés és egyszeri 

segély kérelmek 

döntésre történő 

előkészítése a 

Kormánymegbízott 

részére, és a döntés 

végrehajtása 

1997. évi LXXXI. tv . 

66. §-a,  továbbá 

egyéb ágazati 

utasítások, 

szabályzatok, 

körlevelek 

Társadalmi-szociális 

gondoskodás, az arra 

rászorultakról 

Jogszabályok, 

utasítások 

előírásainak 

maradéktalan

ul megfelelő 

jogalkalmazás 

Igazgató 3 fő  
folyamatos, 

egész évben 
14700 

költségvetési 

támogatás  

  

103. 

A  jogalap nélküli 

ellátások, megtérítési 

igények, egyéb 

kötelezettségek  

kapcsán a z igények 

érvényesítése, 

továbbá a Ny. és  E. 

alapokat érintő 

1997. évi LXXXI. tv . 

vonatkozó §-ai, 

továbbá ONYF 

utasítások, körlevelek 

A Nyugdíjbiztosítási és 

Egészségbiztosítási 

Alapok védelme. 

Jogszabályok, 

utasítások 

előírásainak 

maradéktalan

ul megfelelő 

jogalkalmazás 

Jogi és 

Igazgatási 

Osztály 

vezetője; 

Nyugdíjalap 

Területi 

Elszámolási 

Osztály 

7 fő  
folyamatos, 

egész évben 
34400 

költségvetési 

támogatás  
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bevételek és kiadások 

könyvviteli 

elszámolása, 

valamint, mindezen 

feladatokhoz  

kapcsolódó 

adatszolgáltatási 

kötelezettségek 

teljesítése 

vezetője 

104. 

Közfoglalkoztatási 

feladatok ellátása és 

annak koordinációja 

2011. évi CVI. tv, 

375/2010. (XII. 31.) 

Korm. r. 

a feladattal 

kapcsolatban 

meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató 
23 fő 

Belügyminisztéri

um, Nemzeti 

Munkaügyi 

Hivatal 

folyamatos 133000 

költségvetési 

támogatás  

 

105. 

A Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap 

működtetése és 

kezelése, 

foglalkoztatási 

támogatások 

nyújtása, szakmai 

koordináció 

1991.évi IV. tv. , 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladattal 

kapcsolatban 

meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató 
19 fő  

 folyamatos 109900 

költségvetési 

támogatás  

 

106. 
Egyéb hatósági 

feladatok 

2012. évi II. tv, 

22/2012. (IV.13.) BM 

rendelet,  

355/2007. (XII.23.) 

Korm. r., 

445/2013. (XI.28.) 

Korm. r, 

118/2001. (VI.30.) 

Korm. r.  

a feladattal 

kapcsolatban 

meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató 
6 fő 

 folyamatos 34747 

költségvetési 

támogatás  

 

107. 
TÁMOP 1.1.2. 

program végrehajtása 

TÁMOP 1.1.2. évi  a 

Társadalmi Megújulás 

Operatív Program 1. 

prioritás 1.1.2. 

konstrukció. évi  

„Decentralizált 

programok a 

hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatásáért”, 

valamint a Társadalmi 

 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató 
50 fő 

 2015.04.30. 270094 

Európai 

Uniós forrás  
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Megújulás Operatív 

Program 1. prioritás 

1.1.1. konstrukció. évi  

„Megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

rehabilitációjának és 

foglalkoztatásának 

segítése” keretében 

nyújtható 

támogatásokról szóló 

132/2009. (VI. 19.) 

Korm. r. 

108. 
TÁMOP 2.1.6. 

program végrehajtása 

A TÁMOP 2.1.6-12/1-

2012-0001 azonosító 

számú projekt (Újra 

tanulok) 

támogatásának 

jóváhagyásáról, 

valamint a Társadalmi 

Megújulás Operatív 

Program kiemelt 

projektjeinek 

akciótervi 

nevesítéséről szóló 

1143/2012. (V. 10.) 

Korm.hat. 

 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató 
31 fő  

 2015.04.22. 341048 

Európai 

Uniós forrás  

 

109. 
A felügyelőségek 

munkájának 

szervezése, irányítása 

323/2011.(XII.28) 

Korm.r. 
Hatáskorok gyakorlása 

Munkavédelm

i és 

munkaügyi 

ellenőrzés, 

tanácsadás, 

felvilágosítás 

Igazgató 1 fő  - folyamatos 8700 
Költségvetési 

támogatás 
folyamatos 
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110. 
Munkaügyi ellenőrzés 

1996.éviLXXV.tv 2/A 

§(1)bekezédése 

alapján 

Jogkövető munkáltatói 

magatartás 

elősegítése 

A 

munkavállaló

k alapvető 

jogai 

érvényesüljen

ek, 

csökkenjen a 

jogkövető 

vállalkozások 

versenyhátrán

ya, segítse a 

legális (adózó) 

munkahelyek 

létesítését. 

Igazgató, 

MÜ.ig.h. 
1 fő NMH folyamatos 8700 

Költségvetési 

támogatás 
folyamatos 

 

111. Munkavédelmi 

ellenőrzés 

1993.évi XCIII.(Mvt. 

81/1.§.(2)bekezdése 

alapján 

 

Jogkövető munkáltatói 

magatartás 

elősegítése 

Az egészséget 

nem 

veszélyeztető 

és 

biztonságos 

munkavégzésr

e vonatkozó 

szabályok 

megtartásána

k biztosítása 

Igazgató,MV.i

g.h. 
2 fő NMH folyamatos 17400 

Költségvetési 

támogatás 
folyamatos 

 

112. 

A felügyelőségek 

adminisztratív, 

valamint 

adatrögzítő,adatszolg

áltató feladatellátása 

Belső utasítások,FEIR 

program 

Pontos adatbázis 

nyilvántartások 

Feladatellátás 

megfelelőség

e 

MVMÜ 

igazgató,igaz-

gatóhelyettes 

5 fő  folyamatos 43322 
Költségvetési 

támogatás 
folyamatos 

 

113. Munkaértekezletek 

továbbképzések 

Jogszabályok,belső 

utasítások 

Szakszerű 

feladatellátás 

Jogszerű, 

naprakész 

munkavégzés 

MVMÜ 

igazgató, 

igazgatóhelye

ttes 

 NMH folyamatos  
Költségvetési 

támogatása 
folyamatos 

 

114. 

Munkaügyi 

tájékoztatás, 

munkavédelmi 

tanácsadás,társszerve

kkel együttműködés 

323/2011.(XII.28)Kor

m. 

r.,MVT.együttműködé

si megállapodás 

Jogkövető magatartás 

elősegítése 

Egyértelmű és 

megbízható 

információk 

közvetítése 

MVMÜ 

oszt.vez. 
3 fő 

NMH, civil 

szervezetek 
folyamatos 26100 

Költségvetési 

támogatás 
folyamatos 

 

115. Kiemelt ellenőrzések, 

vizsgálatok 

2014. évi NFH EVP, és 

felügyelőségi munka- 

és ellenőrzési terv 

jogkövető magatartás 

elősegítése 

fogyasztók 

gazdasági 

érdekeinek, 

igényérvényes

ítésének 

védelme 

igazgató 10  fő 

NFH szakmai 

főosztályai, 

szakhatóságok 

2014.12.31. 16000 
költségvetési 

támogatás 
2015.01.31 
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116. Fogyasztóvédelmi 

ellenőrzések 

2014. évi NFH EVP, és 

felügyelőségi munka- 

és ellenőrzési terv 

jogkövető magatartás 

elősegítése 

fogyasztók 

gazdasági 

érdekeinek, 

igényérvényes

ítésének 

védelme 

igazgató 8 fő 

NFH szakmai 

főosztályai és 

laborjai, 

szakhatóságok 

2014.12.31. 12800 
költségvetési 

támogatás 
2015.01.31 

  

117. Piacfelügyeleti 

ellenőrzések 

2014. évi NFH EVP, és 

felügyelőségi munka- 

és ellenőrzési terv 

jogkövető magatartás 

elősegítése 

fogyasztók 

egészségének, 

biztonságának 

védelme 

igazgató 4 fő 

NFH szakmai 

főosztályai és 

laborjai, 

szakhatóságok 

2014.12.31. 6400 
költségvetési 

támogatás 
2015.01.31 

  

118. 

Fogyasztóvédelmi 

Tanácsadó Iroda és 

Rezsipont  

működtetése 

225/2007.(VIII.31.) 

Korm. r. 6. § (2) bek. 

és 1997. évi CLV. tv.. 

37/B. § (1) bek. 

tájékozott fogyasztó 

fogyasztók 

gazdasági 

érdekeinek, 

igényérvényes

ítésének 

védelme 

igazgató 10 fő 
NFH szakmai 

főosztályai 
2014.12.31. 15996 

költségvetési 

támogatás 
2015.01.31 

FIDESZ 

rezsi 

munkacs

oport 

119. 

A mindennapi élet 

szinterein folyó 

egészségfejlesztési 

tevékenységek 

támogatása, 

Népegészségügyi célú 

szűrések helyi 

koordinálása 

 1991.évi Xl. tv. 

1997. évi XLVII. tv., 

51/1997. (XII. 18.) NM 

rendelet, 43/1999. (III. 

3.) Korm. r., 4/2000. 

(II.25.) EüM rendelet, 

1066/2001. (VII.10.) 

OGY határozat, 

126/2003. (XI.21.) 

OGY határozat, 

4/2006. (II. 8.) OGY 

határozattal 

módosított 46/2003. 

(IV. 16.) OGY 

határozat, 96/2009. 

(XII.9.) OGY 

határozat,106/2009. 

(XII. 21.) OGY 

határozat, 

323/2010.(XII. 27.) 

Korm. r., 1230/2012 

(VII.6.) 

Kormányhatározat, 

80/2013. (X.16.) OGY 

határozat     

Egészségtudatos 

magatartás 

kialakítása, 

megerősítése, a 

lakosság egészségi 

állapotának javulása 

 Ügyrend, 

OTH kiemelt 

munkatervi 

feladatok 

Nagyné Dr. 

Klembucz 

Erzsébet 

1+4 

fő  

OTH, 

Kormányhivatal 

Szakigazgatási 

Szervei és 

Intézményei, 

egészségügyi 

intézmények, 

önkormányzatok

, civil 

szervezetek 

folyamatos, 

2014. 12. 31. 
48600 

költségvetési 

támogatás 

 Időarányosan 

2014. 07. 15. 

és 2014. 12. 

31. 

  

120. Egészségügyi kártevők 
elleni védekezés 

A 18/1998. (VI.3.) 
NM rendeletben,az 
OEK „A tetvesség 
elleni védekezésről” 
szóló 3. számú 

A megye járványügyi 

helyzetének javulása 
 

megyei tiszti 

főorvos 

NSZSZ: 

2 fő 

+Járási 

Népeü

.Intéze

 Országos 

Epidemiológiai 

Központ, 

Országos 

 2014.12.31 19400 
költségvetési 

támogatás 
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Módszertani 
Levelében 
meghatározottak 
szerint 

teknél  

6 fő 

(más 

szakte

rülette

l 

megos

ztott 

időben

)  

Tisztifőorvosi 

Hivatal  

121. 

A járványügyi 
felügyeletet kiszolgáló 
új Országos Szakmai 
Rendszer (OSZIR) 
bevezetése 
Az életkorhoz kötött 
kötelező Human 
Papilloma Vírus (HPV) 
elleni védőoltások 
bevezetése a serdülő 
lányok körében iskolai 
kampányoltások 
keretében 
Az Európai Tanács 
2009. évi ajánlásának 
megfelelően a 
2014/2015. évi 
influenza szezonban 
el kell érni a 65 éven 
felüli lakosság 
körében a 75%-os 
átoltottságot  
OKNE kivizsgálásának 

kiemelt kezelése 

18/1998. (VI.3) NM 

rendelet; 63/1997. 

(XI.21) NM rendelet; 

1997. évi CLIV tv 

323/2012 (XII.27.) 

Korm. r., 2004. évi CXL 

tv.  

ÁNTSZ-OTH 2014. évi 

munkaterv feladatai 

Járványok 

megelőzése, 

járványveszély 

elhárítása. 

A lakosság járványügyi 

védelméhez szükséges 

védő-oltóanyagok 

biztosítása.  

A lakosság oltottsági 

állapotának 

figyelemmel követése  

  
megyei tiszti 

főorvos 

NSZSZ: 

3  fő 

+Járási 

Népeü

.Intéze

teknél  

6 fő 

(más 

szakte

rülette

l 

megos

ztott 

időben

)  

 Országos 

Epidemiológiai 

Központ, 

Országos 

Tisztifőorvosi 

Hivatal 

2014.12.31  29216 
költségvetési 

támogatás 
    

122. 

Az egynapos 
sebészetek vizsgálata 
Perinatalis intenzív 
centrumok 
járványügyi es 
higienés vizsgálata  
Az OSZIR-ban induló 
surveillance-ok 
működésének 
elősegítése 
Az NNRS kötelező 
jelentésekkel 
kapcsolatos (MRK, 
CDI, 
véráramfertőzések) 
jelentési fegyelem 
vizsgálata  

 18/1998. (VI.3) NM 

rendelet; 63/1997. 

(XI.21) NM rendelet; 

1997. évi CLIV tv 

323/2012 (XII.27.) 

Korm r. , 2004. évi CXL 

tv., ÁNTSZ-OTH 2014. 

évi munkaterv 

feladatai 

Kórházhigiénés 

tevékenység szakmai 

felügyelete, 

nosocomiális 

fertőzések 

figyelemmel kísérése. 

 
megyei tiszti 

főorvos 

NSZS

Z: 1  

fő 

Országos 

Epidemiológiai 

Központ, 

Országos 

Tisztifőorvosi 

Hivatal, Országos 

Megyei 

Infekciókontroll 

Antibiotikum 

Bizottság (MIAB) 

2014.12.31 9700 
  költségvetési 

támogatás 
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123. 

Közegészségügyi 

(gyermek- és ifjúság 

egészségügy, kémiai 

biztonság, élelmezés- 

és táplálkozás 

egészségügy, 

település- és 

környezetegészségügy

i irányítási, 

koordinációs, hatósági 

és szakhatósági 

feladatok  

Jogszabályi 

rendelkezések; az 

ÁNTSZ-OTH 2014. évi 

munkatervi feladatai; 

ÁNTSZ-OTH eseti 

utasításai 

A Nemzeti 

Népegészségügyi 

Programban foglaltak 

megvalósulása; a 

megye 

közegészségügyi 

helyzetének javulása 

 

 megyei tiszti 

főorvos, 

közegészségü

gyi 

osztályvezető 

főorvos,  

járási 

intézetek 

tiszti 

főorvosai 

 5 fő 

 Országos 

szakmai 

intézetek, 

szakhatóságok, 

hatósági labor 

 

 2014. 12. 31. 48600 

költségvetési 

támogatás, 

közhatalmi 

bevétel 

    

124. 

Megyei 

ápolásszakfelügyeleti 

tevékenység 

végrehajtása 

 2004. évi CXL. tv. 

1997 évi CLIV.tv. 

136.§;123.§ ;110§; 

96/2003. (VII.15.) 

Korm.r., 

60/2003.(X.20.)ESzCs

M rendelet; 2011. évi 

XXIII.tv; 

40/2004.(IV.26. 

ESzCsM rendelet,  

15/2005.(V.2.) Eü.M 

rendelet ; 

323/2010.(XII.27.) 

EüM rendelet 

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Megyei 

vezető ápoló 
 1 fő  

2014. december 

31. 
9700 

költségvetési 

támogatás 

 Éves 

beszámoló 
  

125.  Védőnői 

szakfelügyelet 

33/2013. EMMI 

rendelet 

Védőnői ellátás 

zavartalanságának 

biztosítása a megye 

területén  

Népegészségü

gyi érdek  

Kotroczóné 

Antal Terézia  
1 fő Járási NSZSZ-ek  

2014. december 

31.  
9700 

 Központi 

költségvetés 
    

126. 

Közúti járművek műszaki 
vizsgálata, átalakítás 
engedélyezése, 
ellenőrzése és ehhez 
kapcsolódó feladatok 

1988.I.tv., 263/2006.(XII. 
20.) Korm . r., 5/1990 
KÖHÉM r., 

Közlekedésben részt vevő 
járművek biztonságának 
növelése. 

Jogszabályokból 
adódó 
feladatok 
végrehajtásán
ak 
megszervezés
e, 
végrehajtása. 

KF műszaki 
osztályvezető 

12 fő Társhatóságok 
folyamatos, 21 
nap 

81900 
költségvetési 
támogatás 

folyamatos 

 

127. 

Közúti járművek 
ellenőrzése, 
üzemeltetésének 
engedélyezése, digitális 
tachográf kártyák 
ügyintézése 

1988.I.tv., 263/2006  
(XII. 20.) Korm. r., 
261/2011.  (XII. 07.) 
Korm. r. 

Közlekedés biztonságának 
növelése, közlekedési 
szolgáltatások 
jogszerűségének 
biztosítása. 

Jogszabályokból 
adódó 
feladatok 
végrehajtásán
ak 
megszervezés
e, 
végrehajtása. 

KF forgalmi 
osztályvezető 

11 fő Társhatóságok 
folyamatos, 21 
nap 

75205 
költségvetési 
támogatás 

folyamatos 
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128. 
Közúti járművezetők 
vizsgáztatása 
utánképzése,  
a képzés ellenőrzése 

1988.évi I. tv, 
263/2006. (XII. 20.)  
Korm. r, 24/2005. 
GKM., 139/1991 (X. 
29.). Korm. r. 

A járművezetői 
vizsgáztatási és 
utánképzési  igény 
teljesítésre kerül, a 
járművezetők képzésének 
színvonala várhatóan 
emelkedik 

Közúti baleset-
megelőzés és 
közlekedésre 
nevelés 

KF 
osztályvezető 

8 fő 

Megbízással 
foglalkoztatott 
járművezetői 
vizsgabiztosok, 
megbízással 
foglalkoztatott 
közlekedés 
pedagógusok és 
pszihológus 

folyamatos, 21 
nap 

54700 
költségvetési 
támogatás 

folyamatos 

 

129. 

Útügyi engedélyezési, 
forgalomtechnikai, 
útügyi ellenőrzési és 
szakhatósági feladatok 
ellátása 

1988. évi I. tv, 
93/2012.  (V. 10.) 
Korrm. r. ; 20/1984. (XII. 
21.) Korm. .r.,  

Szakszerű, jogszerű 
engedélyek és 
nyilatkozatok kiadása 
valamint a közlekedés 
biztonság növelése. 

Jogszabályokból 
adódó 
feladatok 
végrehajtásán
ak 
megszervezés
e, 
végrehajtása. 

KF útügyi 
osztályvezető 

4 fő 

Társhatóságok, 
közút- és vasút 
kezelők, 
önkormányzatok 

folyamatos, 60 
nap,  
21 nap, 22 
munkanap 

27300 
költségvetési 
támogatás 

folyamatos 

 

130. 

 komplex minősítések 

elvégzése, 

szakhatósági 

állásfoglalások, és 

szakértői vélemények 

készítése  

95/2012 (V. 15.) Korm. 

r., és egyéb 

jogszabályi 

felhatalmazás alapján  

 A megkereső 

hatóságok részére 

végzett tevékenység, 

illetve a megváltozott 

munkaképességű 

ügyfelek minősítése 

A 

megváltozott 

munkaképess

égű 

személyek 

rehabilitációja 

RSZSZ 

igazgató, 

Szakértői 

osztály 

vezetője 

18 fő   folyamatos 35200 

 költségvetés i 

támogatás, OEP 

finanszírozási 

szerződés, 

Vizsgálati díjak 

folyamatos 

 

131. 
 Elbírálási ügyintézés, 

és jogalap nélküli 

ügyek vitele 

95/2012 (V. 15.) Korm. 

r. 

 A megváltozott 

munkaképességű 

személyek ügyeinek 

elbírálása, jogalap 

nélkül felvett ellátások 

visszafizetésének 

követelése 

A 

megváltozott 

munkaképess

égű 

személyek 

rehabilitációja 

RSZSZ 

igazgató, 

Ellátási és 

foglalkozási 

rehabilitációs 

Osztály 

vezetője 

16 fő   folyamatos 31300 

költségvetés i 

támogatás folyamatos 

 

132. 

Kihelyezett 

ügyfélfogadás 

biztosítása 

95/2012.(V.15.) Korm. 

r. 

 Pozitív ügyfél 

elégedettség 

Ügyfélbarát 

ügyintézés 

RSZSZ 

igazgató 
 5 fő  - folyamatos 9800 

költségvetés i 

támogatás 
folyamatos 

 

133. 

Megváltozott 

munkaképességű 

munkavállalók 

közvetítése 

95/2012.(V.15.) Korm. 

r. 

 Egyre több 

megváltozott 

munkaképességű 

ügyfelünk talál 

munkát. 

Munkaerő-

piaci 

reintegráció 

elősegítése  

RSZSZ 

igazgató, 

Rehabilitációs 

csoportvezető 

6 fő  munkáltatók folyamatos 11700 
költségvetés i 

támogatás 
folyamatos 

 

134. 
 Munkáltatói 

kapcsolattartás 

327/2012(XI.16.) 

Korm. r. 

 Akkreditált 

munkáltatók 

tevékenységének 

figyelemmel kísérése 

 

Segítségnyújt

ás a jogszerű 

működéshez 

RSZSZ 

igazgató 

Rehabilitációs 

csoportvezető 

2 fő  - folyamatos 3900 
költségvetés i 

támogatás 
folyamatos 
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135. 

 Postázás, és 

ügykezelői 

tevékenységek 

ellátása 

95/2012.(V.15.) Korm. 

r., és kormányhivatali 

szabályzat 

 Ügyfelek határidőben 

történő értesítése, 

hatósági feladatok 

ellátása 

  

Segítségnyújt

ás a jogszerű 

működéshez, 

ügyfélbarát 

ügyintézés 

RSZSZ 

igazgató 
2 fő    folyamatos 3900 

költségvetés i 

támogatás folyamatos 

 

136. 

 A feladat- és 

hatáskörünkhöz 

kapcsolódó 

körlevelek, 

tájékoztatók 

elkészítése, 

értekezletek tartása 

95/2012.(V.15.) Korm. 

r., és kormányhivatal 

irányadó szabályzata 

A munkavégzés 

egységes szempontok 

szerinti kialakulása 

Jogszerű, 

szakszerű és 

hatékony 

munkavégzés, 

ügyfélbarát 

ügyintézés 

RSZSZ 

igazgató 
4 fő    folyamatos 7800 

költségvetés i 

támogatás folyamatos 

 

137. 

Társhatóságokkal, 

települési jegyzőkkel 

szakmai egyeztetések, 

kapcsolattartás 

95/2012.(V.15.) Korm. 

r., és kormányhivatal 

irányadó szabályzata 

Egységes alapú 

ügyintézés, 

hatékonyság növelése, 

a hivatal 

megítélésének 

javulása 

Jogszerű, 

szakszerű és 

hatékony 

munkavégzés, 

ügyfélbarát 

ügyintézés 

RSZSZ 

igazgató 
41 fő 

 Jegyzők, 

társzervek 

vezetői, 

ügyintézői 

  folyamatos 80456 
költségvetés i 

támogatás folyamatos 

 

138. 
Általános Igazgatási 
feladatok 
 

 
Kormányhivatali 
SZMSZ (KIM utasítás), 
ügyrend, szabályzatok, 
utasítások 
 

Ügyrend, munkaköri 
leírás, utasítás, 
döntés, beszámoló, 
jelentés, 
adatszolgáltatás, 
tájékoztató 
 

 
A 
szakigazgatási 
hivatal a 
jogszabályokn
ak és a 
szakmai 
követelménye
knek 
megfelelve 
működik 

hivatalvezető 1 fő 
FÖMI 
 

folyamatos 
 

3200 
 
saját bevétel 
 

 
folyamatos 
 

Békési 
járás 

139. 
Ingatlan-nyilvántartási 

feladatok 

 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 1997. évi 

CXLI. tv, 1996. évi 

LXXXV. tv. 2013. évi 

CXXII. tv. 1959. évi IV. 

tv. 1994. évi LV. 

tv,2013. V. tv. 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 

109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet, 

176/2009. (XII. 28.) 

FVM rendelet, 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A 

szakigazgatási 

hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 6 fő FÖMI folyamatos 19100 saját bevétel folyamatos  

140. 
Földmérési feladatok 338/2006. (XII. 23.) Utasítás, útmutató, A hivatalvezető 2 fő FÖMI folyamatos 6400 saját bevétel folyamatos  
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 Korm r., 149/2012. 

(XII. 28.) VM rendelet, 

1993. évi II. tv, 1996. 

évi LXXVI. tv, 28/1994. 

Korm. r., 178/2008. 

(VII. 03) Korm. r., 

63/2005. (IV. 08.) 

Korm. r. 16/1997. (III. 

05.) FM rendelet, 

21/1997. (III. 12.)  FM-

HM együttes rendelet, 

63/1999. (VII. 21.) 

FVM-HM-PM együttes 

rendelet, 

166/2009.(XII. 09.)  

FVM rendelet, 

197/2009. (IV. 24.) 

Korm. r, 44/2006. 

FVM rendelet, 

25/2013. (IV. 16.) VM 

rendelet, 15/2013. (III. 

11.) VM rendelet, 

2004. évi CXL. tv., 

,2009. évi XXXVII. tv., 

2007. évi CXXIII. tv, 

7/1996. (I. 18.) Korm. 

r., 2004. évi CXL. tv, 

2007. évi CXXIII. tv 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

szakigazgatási 

hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

141. 

 

Földvédelmi, 

földhasználat, 

földminősítési 

feladatok 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r, 2004. évi CXL 

tv, 1994. évi LV. tv, 

2007. évi CXXIX. tv. 

2013. évi CXXII. tv, 

2013. évi CCXII. tv, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 16/2002. 

(II. 18.) Korm. r., 

356/2007. (XII. 23.)  

Korm. r, 221/2008. 

(VIII. 30.)  Korm. r, 

105/1999. (XII. 22.) 

FVM rendelet, 

155/2009. (XI. 16.) 

FVM rendelet 

 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A 

szakigazgatási 

hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

hivatalvezető 1 fő FÖMI folyamatos 3200 saját bevétel folyamatos  
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142. 

Hatósági jóváhagyás 

(földhasználat), 

hatósági ellenőrzés 

(földhasználat, 

tulajdonjog) 

regisztráció, szankció, 

alkalmazása 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r, 2013. évi 

CXXII tv, 2013. évi 

CCXII. tv. 

döntés, megkeresés, 

A 

szakigazgatási 

hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

hivatalvezető 1 fő FÖMI folyamatos 3200 saját bevétel folyamatos  

143. 
I. fokú gyámhatósági 

tevékenység 

 

1997.évi XXXI. tv, 

149/1997. (IX. 10.) 

Korm. r, 331/2006. 

(XII. 23.) Korm. r, 

1952. évi III. tv, 1952. 

évi IV. tv 1959. évi IV. 

tv, illetve 2014. 

március 15-től a 2013. 

évi V. tv, 2013. évi 

CLXXVII. tv. 6.§ (1) 

Jegyzőkönyv, döntés 

(végzés, határozat) 

 

alapfeladat 

 

 

 

 

hivatalvezető 

 

 

 

 

8 fő 

 

 

 

 

Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatok, 

Családsegítő 

szolgálatok, 

Rendőrség, 

Bíróság, 

Ügyészség, 

Magyar 

Államkincstár, 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság 

folyamatos, Ket.-

ben és az ágazati 

jogszabályokban 

meghatározottak 

szerint 

 

25500 

költségvetési 

támogatás   

144. 

Közfoglalkoztatási 

feladatok 

végrehajtása 

2011. évi CVI. tv, 

375/2010. (XII. 31.) 

Korm. 

r. 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

1 fő 
települési 

önkormányzatok 

folyamatos 

 3200 

költségvetési 

támogatás   

  

145. Hatósági feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv, 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

4 fő 
  

folyamatos 

 
12700 

költségvetési 

támogatás    

146. 
Foglalkoztatási 

támogatások nyújtása 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv, 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

5 fő 
 

folyamatos 

 
15900 

költségvetési 

támogatás  

 



29/96 

rendelet számának 

csökkentése. 

nek vezetője 

147. Szolgáltatási feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv, 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

1 fő 
 

folyamatos 

 
3200 

költségvetési 

támogatás  

 

148. 
Szociális igazgatás 

1993. évi III. tv., 1994. 

évi XLV. tv. 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások 

megállapítása, 

felülvizsgálata 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 4 fő 

Járási 

Népegészségügyi 

Intézet, Szociális 

és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

folyamatos 12846 

költségvetési 

támogatás 2014.07.31.  

149. 
Kommunális igazgatás 1999. évi XLIII. tv. 

temetők ellenőrzése, 

szolgáltatás 

engedélyezése 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

150. Idegenrendészeti 

igazgatás 

2007. évi LXXX. tv., 

1993. évi LV. tv. 

állampolgársági 

eljárás, támogatások 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

151. Szabálysértési 

feladatok 
2012. évi II. tv. 

általános 

szabálysértési 

feladatok 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 2 fő nincs folyamatos 6400 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

152. Állatvédelemi 

feladatok 
1998. évi XXVIII. tv. 

engedélyezés, 

ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

153. 
Honvédelmi igazgatás 

2011. évi  CXIII. tv., 

2011. évi CLXXVII. tv. 

helyi védelmi 

bizottsági feladatok 

ellátása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3100 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

154. Ipari, és kereskedelmi 

igazgatás 

2007. évi LXXXVI. tv., 

2008. évi XL. tv.,2007. 

évi LXXXVI. tv. 

kötelezettség 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3100 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

155. 
Vízügyi igazgatás 

2011. évi CCIX. tv., 

2003. évi LVIII. tv. 

kötelezés, szolgalom 

alapítás 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3100 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

156. 
Oktatási feladatok 2011. évi CXC. tv. 

nyilvántartás vezetés, 

kötelezés, érettségi 

vizsga feladatlapok 

elosztása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

157. 
Igazságügyi ágazat 2003. évi CXXXIII. tv 

ingatlanvállalkozás 

felügyelete 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

158. 
Környezetvédelem 

306/2010 (XII.23.) 

Korm. r. 
ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  
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159. 
Földügy 1993. évi II. tv közreműködés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

160. 
Fegyveres biztonsági 

őrséggel kapcsolatos 

feladat 

1997. évi CLIX. tv. közreműködés 
jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

161. 
Közlekedési igazgatási 

feladatok (gépjármű, 

vezetői engedély) 

1999. évi LXXXIV. tv.,  

326/2011. (XII. 28.) 

Korm. r, 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
3 fő nincs folyamatos 9600 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

162. Bírság behajtási 

feladatok 
2004. évi CXL. tv 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
1 fő nincs folyamatos 3200 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

163. 

Személyazonosító 

igazolvány, útlevél, 

NEK-kártya, parkolási 

igazolvány kiállítása 

1992. évi LXVI. tv,  

168/1999. (XI. 24.) 

Korm. r.,146/1993. (X. 

26.) Korm. r., 1993. évi 

LXXIX tv, 2005. évi 

CXXXIX. tv, 362/2011. 

(XII. 30.) Korm. r. 

,1998. évi XII. tv, 

218/2003. (XII. 11.) 

Korm. r. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
4 fő nincs folyamatos 12700 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

164. Egyéni vállalkozói 

ügyintézés 
2009. évi CXV. tv 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
2 fő nincs folyamatos 6400 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

165. 

Élelmiszer- és  
takarmány-
vállalkozásokkal 
tevékenységek kel 
kapcsolatos hatósági 
és igazgatási 
feladatok. 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
nyilvántartás, 
szakhatósági 
állásfoglalás 

Békés megye 
élelmiszerbizt
onságának és 
járványvédel
mének 
biztosítása 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

4 fő  folyamatos 8000 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

Bcs. 

járás 

166. 

Állatvédelmi, 
állategészségügyi és 
járványvédelmi 
hatósági és igazgatási 
feladatok 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
nyilvántartás, 
szakhatósági 
állásfoglalás 

Békés megye 
élelmiszerbizt
onságának és 
járványvédel
mének 
biztosítása 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos 

3 fő  folyamatos 6000 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

167. 

Előírt programok, 
ellenőrzések 
végrehajtása 
(monitoring. KM, 
ENAR, ITNET) 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
jelentés 

Jogszabályi 
előírásoknak 
való 
megfeleltetés 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

4 fő  folyamatos 8000 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

168. 
Rendkívüli járványügyi 
és élelmiszerlánc-
eseménnyel 
kapcsolatos 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés  

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 

4 fő 

ENAR, BM, NAV, 
NÉBIH, 
Katasztrófavédel
em 

eseti 8000 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 
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intézkedések 
megtétele 

élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

169. TIR, BIR, ENAR, OAIR, 
TRACES rendszerekkel 
kapcsolatos feladatok 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Hatósági nyilvántartás  

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos 

3 fő  folyamatos 6000 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

170. 

Előírt 
állategészségügyi és 
élelmiszerlánc 
felügyeleti programok 
végrehajtása 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Jelentés, eseti 
hatósági intézkedés 

 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

4 fő  folyamatos 7900 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

171. 

Első fokú kiemelt 

építésügyi hatósági 

feladatok ellátása 

 

1997. évi LXXVIII. tv 
343/2006. (XII. 23.) 
Korm.r. 
 

Az épített környezet 

alakítása és védelme 

érdekében az 

építésügy körében 

jogbiztonság 

érvényesítése, 

jogszabályszerűség 

elősegítése és annak 

betartatása 

Jogszerű 

feladatellátás 

Járási 

szakigazgatási 

szerv 

hivatalvezetőj

e 

2 fő  folyamatos 4000 

költségvetési 

támogatás   

172. 

Első fokú 

építésfelügyeleti 

hatósági feladatok 

ellátása 

1997. évi LXXVIII. tv, 
343/2006. (XII. 23.) 
Korm.r. 
 

Az épített környezet 

alakítása és védelme 

érdekében;építési 

folyamat felügyelete, 

építmények műszaki 

állapotának 

ellenőrzése, 

szabálytalan építési 

tevékenységek 

feltárása és 

nyilvántartásba vétele 

Jogszerű 

feladatellátás 

Járási 

szakigazgatási 

szerv 

hivatalvezetőj

e 

4 fő  folyamatos 7900 

költségvetési 

támogatás   

173. 

Első fokú 

örökségvédelmi 

hatósági feladatok 

ellátása 

2001. évi LXIV. tv, 

393/2012. (XII. 20.) 

Korm. r. 

A régészeti örökség és 

a műemléki érték 

védelme érdekében 

ajogbiztonság 

érvényesítése, 

jogszabályszerűség 

elősegítése és annak 

betartatása,felügyelet

e  ellenőrzése, és 

nyilvántartásba vétele 

Jogszerű 

feladatellátás 

Járási 

szakigazgatási 

szerv 

hivatalvezetőj

e 

4 fő 

MMK; MÉK; 

MKIK; ÉMI; BM 

Katvéd. 

folyamatos 7900 
költségvetési 

támogatás 
  

174. Általános Igazgatási 
feladatok 

 
Kormányhivatali 
SZMSZ (KIM utasítás), 

Ügyrend, munkaköri 
leírás, utasítás, 
döntés, beszámoló, 

 
A hivatal a 
jogszabályokn

hivatalvezető 1 fő 
FÖMI 
 

folyamatos 
 

2000 
 
saját bevétel 
 

 
folyamatos 
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ügyrend, szabályzatok, 
utasítások 

jelentés, 
adatszolgáltatás, 
tájékoztató 

ak és a 
szakmai 
követelménye
knek 
megfelelve 
működik 

175. 
Ingatlan-nyilvántartási 

feladatok 

 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r, 1997. évi 

CXLI. tv, 1996. évi 

LXXXV. tv. 2013. évi 

CXXII. tv. 1959. évi IV. 

tv. 1994. évi LV. 

tv,2013. V. tv. 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 

109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet, 

176/2009. (XII. 28.) 

FVM rendelet, 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 15 fő FÖMI folyamatos 29800 saját bevétel folyamatos  

176. Földmérési feladatok 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 149/2012. 

(XII. 28.) VM rendelet, 

1993. évi II. tv, 1996. 

évi LXXVI. tv, 28/1994. 

Korm. r, 178/2008. 

Korm. r, 63/2005. 

Korm. r., 16/1997. FM 

rendelet, 21/1997. 

FM-HM együttes 

rendelet, 63/1999. 

FVM-HM-PM együttes 

rendelet, 166/2009. 

FVM rendelet, 

197/2009. Korm. r, 

44/2006. FVM 

rendelet, 25/2013. (IV. 

16.) VM rendelet, 

15/2013. (III. 11.) VM 

rendelet, 2004. évi 

CXL. tv,2009. évi 

XXXVII. tv, 2007. évi 

CXXIII. tv, 7/1996. 

Korm. r, 2004. évi CXL. 

tv, 2007. évi CXXIII. tv 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 5 fő FÖMI folyamatos 9900 saját bevétel folyamatos  
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177. 

 

Földvédelmi, 

földhasználat, 

földminősítési 

feladatok 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2004. évi CXL 

tv, 1994. évi LV. tv, 

2007. évi CXXIX. tv, 

2013. évi CXXII. tv, 

2013. évi CCXII. tv, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 16/2002. 

Korm. r, 356/2007. 

Korm. r., 221/2008. 

Korm. r, 105/1999. 

FVM rendelet, 

155/2009. FVM 

rendelet, 

 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 6 fő FÖMI folyamatos 11900 saját bevétel folyamatos  

178. 

Hatósági jóváhagyás 

(földhasználat), 

hatósági ellenőrzés 

(földhasználat, 

tulajdonjog) 

regisztráció, szankció, 

alkalmazása 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r, 2013. évi 

CXXII tv, 2013. évi 

CCXII. tv, 

döntés, megkeresés, 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

 

hivatalvezető 27 fő FÖMI folyamatos 53700 saját bevétel folyamatos  

179. 
I. fokú gyámhatósági 

tevékenység 

 

1997.évi XXXI. tv, 

149/1997. (IX. 10.) 

Korm. r, 331/2006. 

(XII. 23.) Korm. r, 

1952. évi III. tv, 1952. 

évi IV. tv 1959. évi IV. 

tv  illetve 2014. 

március 15-től a 2013. 

évi V. tv. 2013. évi 

CLXXVII. Tv. 6.§ (1) 

Jegyzőkönyv, döntés 

(végzés, határozat) 

 

alapfeladat 

 

 

 

 

hivatalvezető 

 

 

 

 

15 fő 

 

 

 

 

Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatok, 

Családsegítő 

szolgálatok, 

Rendőrség, 

Bíróság, 

Ügyészség, 

Magyar 

Államkincstár, 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság 

folyamatos, Ket.-

ben és az ágazati 

jogszabályokban 

meghatározottak 

szerint 

 

29800 

költségvetési 

támogatás   

180. 

Közfoglalkoztatási 

feladatok 

végrehajtása 

2011. évi CVI. tv, 

375/2010. (XII. 31.) 

Korm. 

r. 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

14 fő 
települési 

önkormányzatok 

folyamatos 

 27800 

költségvetési 

támogatás   
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181. Hatósági feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv, 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

6 fő 
  

folyamatos 

 
11900 

költségvetési 

támogatás   

  

182. 
Foglalkoztatási 

támogatások nyújtása 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv, 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

8 fő 
 

folyamatos 

 
15900 

költségvetési 

támogatás  

 

183. Szolgáltatási feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv, 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

9 fő 
 

folyamatos 

 
17900 

költségvetési 

támogatás  

 

184. 
Szociális igazgatás 

1993. évi III. tv., 1994. 

évi XLV. tv. 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások 

megállapítása, 

felülvizsgálata 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 7 fő 

Járási 

Népegészségügyi 

Intézet, Szociális 

és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

folyamatos 13900 
költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

185. 
Kommunális igazgatás 1999. évi XLIII. tv. 

temetők ellenőrzése, 

szolgáltatás 

engedélyezése 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

186. Idegenrendészeti 

igazgatás 

2007. évi LXXX. tv., 

1993. évi LV. tv. 

állampolgársági 

eljárás, támogatások 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 

 

nincs folyamatos 500 
költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

187. Szabálysértési 

feladatok 
2012. évi II. tv. 

általános 

szabálysértési 

feladatok 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 2 fő nincs folyamatos 4000 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

188. Állatvédelemi 

feladatok 
1998. évi XXVIII. tv. 

engedélyezés, 

ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

189. 
Honvédelmi igazgatás 

2011. évi  CXIII. tv., 

2011. évi CLXXVII. tv. 

helyi védelmi 

bizottsági feladatok 

ellátása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 

 
nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  



35/96 

190. Ipari, és kereskedelmi 

igazgatás 

2007. évi LXXXVI. tv., 

2008. évi XL. tv.,2007. 

évi LXXXVI. tv. 

kötelezettség 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

191. 
Vízügyi igazgatás 

2011. évi CCIX. tv., 

2003. évi LVIII. tv. 

kötelezés, szolgalom 

alapítás 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

192. 
Oktatási feladatok 2011. évi CXC. tv. 

nyilvántartás vezetés, 

kötelezés, érettségi 

vizsga feladatlapok 

elosztása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

 

1 fő 

nincs folyamatos 1000 
költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

193. 
Igazságügyi ágazat 2003. évi CXXXIII. tv 

ingatlanvállalkozás 

felügyelete 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

194. 
Környezetvédelem 

306/2010 (XII.23.) 

Korm. r. 
ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

195. 
Földügy 1993. évi II. tv közreműködés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

196. 
Fegyveres biztonsági 

őrséggel kapcsolatos 

feladat 

1997. évi CLIX. tv. közreműködés 
jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

1 fő 

 

nincs folyamatos 500 
költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

197. 
Közlekedési igazgatási 

feladatok (gépjármű, 

vezetői engedély) 

1999. évi LXXXIV. tv., 

326/2011. (XII. 28.) 

Korm. r, 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
14 fő nincs folyamatos 27800 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

198. Bírság behajtási 

feladatok 
2004. évi CXL. tv 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
2 fő nincs folyamatos 4000 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

199. 

Személyazonosító 

igazolvány, útlevél, 

NEK-kártya, parkolási 

igazolvány kiállítása 

1992. évi LXVI. tv,  

168/1999. (XI. 24.) 

Korm. rend., 

146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend.,  1993. évi 

LXXIX, 2005. évi 

CXXXIX., 362/2011. 

(XII. 30.) Korm. 

rend.,1998. évi XII. tv., 

218/2003. (XII. 11.) 

Korm. rend. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
7 fő nincs folyamatos 13900 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

200. Egyéni vállalkozói 

ügyintézés 
2009. évi CXV. tv 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
3 fő nincs folyamatos 5900 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

201. 

Az ivóvizek ólom 

tartalmára vonatkozó 

határérték 

változásával 

kapcsolatos 

intézkedések 

201/2010. 

(X.25.) Korm.r.  

 

 

 

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

 

 

Közeg. és 

járványügyi 

védelem 

 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

4 fő  

 

 

 

IV. 

évente 

7900 

költségvetési 

támogatás 

 

 

 

Éves 

beszámoló 
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202. 

A Humán Használatú 

Vizek adatgyűjtő 

rendszer kiépítésének 

területi támogatása 

 201/2012. 

(X.25.) Korm.r. 

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

Közeg. és 

járványügyi 

védelem 

 Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő   

 

 

IV. 

évente 

7900 

költségvetési 

támogatás 

 

 

Éves 

beszámoló 

 
  

203. Medencés fürdők 

ellenőrzése 

37/1996. 

(X.18.) NM.rend.  

                 

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi 

védelem 

   Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő   

a) 2014. május 

31. 

b) 2014. 

szeptember 5. 

8000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

204. 

  A természetes 

fürdőhelyek, 

fürdővizekkel 

kapcsolatos egyes 

hatósági feladatok 

kiemelt kezelése 

 78/2008.(IV.3.) 

Korm.r. 

 

 

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi 

védelem 

     Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő   folyamatos 8000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

205. 
Külső téri 

levegőminőséggel 

kapcsolatos felmérés 

  

Hatósági 

nyilvántartás, jelentés, 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi 

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő   
2014.december 

31. 
8000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

206. 
Belső téri 

levegőminőséggel 

kapcsolatos feladatok 

 1991.évi XI.tv. 

Hatósági 

nyilvántartás, jelentés, 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi 

védelem 

  Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő   
2014. december 

31. 
8000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

207. 

Környezeti 

szempontból 

fenntartható 

egészségügyi 

intézmények 

felmérése 

1991.évi XI.tv., 

2012.évi CLXXXV.tv.,  

1/2002.(I.11.) EüM. 

rendelet 

Hatósági 

nyilvántartás, jelentés, 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő   
2014. december 

31. 
8000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

208. 

Bölcsödék 

közegészségügyi 

körülményeinek 

felmérése 

 

 

1991.évi XI.tv., 

369/2013.(X.24.) 

Korm.r. 

Hatósági 

nyilvántartás, jelentés, 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  
2014. november 

30. 
6000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

209. 
A 39/2013. (II.14.) 

Korm. r. előírásainak 

meg nem felelő felirat 

1999.évi XLII.tv. és 

39/2013.(II.14.) 

Korm.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

14 fő  folyamatos 27800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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vagy jelzés 

módosításának, 

cseréjének kiemelt 

ellenőrzése 

 

 

 

védelem közeg-

járványügyi 

felügyelő 

210. 

A közforgalmú vasúti 

szolgáltatás 

nyújtására szolgáló 

vasúti üzemi 

létesítmények, a 

vasúti pálya 

tartozékainak 

személyforgalom 

számára megnyitott 

területein, valamint a 

várakozó helyeken, 

peronokon, továbbá a 

szórakoztató és 

vendéglátóipari 

egységekben, az 

aluljárókban és az 

egészségügyi 

szolgáltatóknál  a 

dohányzási korlátozás 

betartásának kiemelt 

ellenőrzése 

1999.évi XLII.tv. és 

39/2013.(II.14.) 

Korm.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

4 fő  folyamatos 7900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

211. 

A játszótereken és a 

megállókban a nem 

dohányzók 

védelméről szóló tv. 

előírásai betartásának 

kiemelt ellenőrzése 

1999.évi XLII.tv. és 

39/2013.(II.14.) 

Korm.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

4 fő  folyamatos 7900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

212. 

Vitaminokat és 

ásványi anyagokat 

tartalmazó étrend-

kiegészítő 

készítmények 

ellenőrzése:  

- D-vitamint, illetve 

kalciumot is 

tartalmazó termékek 

esetében a két 

komponensre 

vonatkozóan célzott 

laboratóriumi 

vizsgálatok elvégzése 

37/2004.(IV.26.) 

EsZCsM.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  2015.január 31. 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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213. 

Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- speciális gyógyászati 

célra szánt tápszerek 

kategórián belül a 

„teljes napi étrendet 

biztosító speciális 

tápszer felnőtteknek” 

termékek célzott 

vizsgálata 

36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet,  

24/2003. (V. 9.) EüM 

rendelet,   

1924/2006/EK 

rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  2015.január 31. 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

214. 

Étrend-kiegészítő 

készítmények közül a 

kiemelt célcsoportot 

képező potencia-

fokozás céljából 

forgalmazott 

termékek esetében 

gyógyszer-hatóanyag 

tartalomra célzott 

laboratóriumi 

vizsgálatok elvégzése 

37/2004. (IV.26.) 

EszCsM rendelet,  

432/2012/EU rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő   2015.január 31. 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

215. 

  Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- anyatej-helyettesítő 

és anyatej-kiegészítő 

tápszerek kategória 

36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet,  

20/2008. (V.14.) EüM 

rendelet,  

1924/2006/EK 

rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

  Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 3 fő   2015.január 31. 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

216. 

Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- csecsemők és 

kisgyermekek 

számára készült, 

feldolgozott gabona 

alapú élelmiszerek, 

bébiételek kategória 

36/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet,  

41/2009/EK rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

  Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  2015.január 31. 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

217. Különleges 

táplálkozási igényt 

36/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet,   

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

  Járási 

tisztifőorvos, 
3 fő  2015.január 31. 5900 költségvetési 

Éves 

beszámoló  
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kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- glutén-

érzékenyeknek szánt 

élelmiszerek kategória 

41/2009/EK rendelet járványügyi  

védelem 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

támogatás 

218. 

Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- testtömeg-

csökkentés céljára 

szolgáló, csökkentett 

energiatartalmú 

étrendben 

felhasználásra szánt 

élelmiszerek 

kategórián belül a 

„testtömeg-

csökkentés célját 

szolgáló a napi étrend 

egy részét (egy vagy 

több étkezés) 

helyettesítő 

élelmiszerek” célzott 

vizsgálata 

36/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet,  

27/2004. (IV.24.) 

ESzCsM rendelet,  

432/2012/EU 

Bizottsági rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  2015.január 31. 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

219. 

Cumik és cuclik 

egészségügyi 

követelményeinek, 

forgalmazás 

feltételeinek 

ellenőrzése: 

- szilikon gumiból 

készült etető cumik 

esetében a kioldható 

anyag tartalom 

meghatározása és a 

peroxid maradék 

kimutatása 

laboratóriumi 

vizsgálatokkal 

9/2002. (X.17.) 

ESzCsM rendelet 6.§. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  2015.január 31. 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

220. 
Hazai kozmetikumot 

előállító cégek teljes 

körű komplex 

1223/2009/EK 

rendelet és a 

246/2013 (VII.2) 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

3 fő  2015.január 31. 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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ellenőrzése Korm. r. védelem közeg-

járványügyi 

felügyelő 

221. 

Forgalmazott 

kozmetikumok 

ellenőrzése, különös 

hangsúllyal a 

harmadik országokból 

származó termékekre 

1223/2009/EK 

rendelet és a 

246/2013 (VII.2.) 

Korm. r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  2015.január 31. 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

222. 

Az eddig előregisztrált 

anyagok aktuális 

státuszának, és ennek 

megfelelően, a  

REACH rendelet 

vonatkozó 

előírásainak való 

megfelelés 

ellenőrzése 

Európai Parlament és 

a Tanács 

1907/2006/EK 

(REACH) rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  folyamatos 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

223. 

Az eddig előregisztrált 

anyagok aktuális 

státuszának, és ennek 

megfelelően, a  

REACH rendelet 

vonatkozó 

előírásainak való 

megfelelés 

ellenőrzése 

Európai Parlament és 

a Tanács 

1907/2006/EK 

(REACH) rendelet 23. 

cikke, illetve a 28. cikk 

(6) bekezdése 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  folyamatos 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

224. Biztonsági adatlapok 

ellenőrzése 

REACH rendelet XVII. 

mellékletének 11. 

függeléke, 

648/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  folyamatos 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

225. 

Korlátozás alá eső 

anyagok ellenőrzése: 

a REACH rendelet 

XVII. mellékletének 

28-30. tételében 

szereplő egyes, a XVII. 

melléklet 11. 

függelékében felsorolt 

anyagokra vonatkozó 

korlátozások 

ellenőrzése 

mosószerekben 

REACH rendelet XVII. 

mellékletének 11. 

függeléke, 

648/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  folyamatos 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámolü 
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laboratóriumi 

vizsgálattal 

egybekötve 

226. 

1272/2008 EK (CLP) 

rendelet hatálya alá 

tartozó anyagok és 

keverékek ellenőrzése 

 

 

1272/2008. EK. 

rendelet 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő 

 

 

 

 

 

 folyamatos 5900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

227. 

Veszélyes 

anyaggal/keverékkel 

tevékenységet 

végzőknél a 

kockázatbecslés 

értékelése 

Kbtv. 19. § (2)  

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő 

 

 

 

 

 

 folyamatos 6000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

228. 

Az 1., 2. és 4. 

terméktípusba tartozó 

felületfertőtlenítő 

szerek hatásossági 

vizsgálata 

mintavétellel 

 

316/2013.(VIII.28.) 

Korm.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő 

 

 

 

 

 

 folyamatos 6000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

229. 

Biociddal kezelt 

árucikkek ellenőrzése 

 

 

 

 

528/2012.EK. 

rend. 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő 

 

 

 

 

 

 folyamatos 6000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

230. 

Az illetékességi 

területhez tartozó 

lakosság halálozási 

viszonyainak részletes 

elemzése a HAMIR 

(Halálozási Mutatók 

Információs 

Rendszere) 

segítségével 

1991. évi XI. tv 3.§-

ának a) és b) pontja 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

3 fő 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 6000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

231. 

A nevelési-oktatási 

intézményben folyó 

egészségfejlesztési 

tevékenységek 

támogatása, kiemelt 

figyelmet fordítva az 

egészséges 

táplálkozásra, a 

20/2012.(VIII.31.) 

EMMI rendelet 128.§-

a 

 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

 

3 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 6000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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mindennapos 

testnevelésre, 

testmozgásra és a 

személyi higiénére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232. 

Népegészségügyi célú 

szűrések helyi 

koordinálása, 

lakossági tájékoztatás, 

kommunikáció 

elősegítése, 

kapcsolattartás az 

alapellátásban 

dolgozó 

szakemberekkel 

51/1997.(XII.18.) 

NM.rend. 

 

 

 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

 

 

3 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 6000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

233. 

Kistérségi, települési, 

helyi színtereken 

megvalósuló 

egészségfejlesztési 

programok 

támogatása, 

egészségkoalíciók és 

egészségszövetségek 

munkájának 

támogatása, részvétel 

új együttműködések 

létrehozásában 

 
jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

 

 

 

 

3 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 6000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

234. 

A járványügyi 

felügyeletet kiszolgáló 

új Országos Szakmai 

Rendszer (OSZIR) 

bevezetése 

 

 

 

jelentés 

hatóságiintézkedés, 

nyilván tartás 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

5 fő 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 9900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

235. 

Az életkorhoz kötött 

kötelező Human 

Papilloma Vírus (HPV) 

elleni védőoltások 

bevezetése a serdülő 

lányok körében iskolai 

kampányoltások 

keretében 

18/1998.(VI.3.) NM. 

rend. 

 

 

 

 

 

 

jelentés hatósági 

intézkedés,  

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

5 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamaosan 9900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

236. 

Az Európai Tanács 

2009. évi ajánlásának 

megfelelően a 

2014/2015. évi 

Európai Tanács 

2009.évi ajánlása 

 

 

jelentés hatósági 

intézkedés,  

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

5 fő 

 

 

 

 folyamatos 9900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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influenza szezonban 

el kell érni a 65 éven 

felüli lakosság 

körében a 75%-os 

átoltottságot 

 

 

 

 

járványügyi 

felügyelő 

 

 

 

 

 

 

237. 

A vakcinát tároló 

intézményeknél a 

hűtőlánc 

biztosításának 

ellenőrzése. 

 

 

 

18/1998.(VI.3.) NM. 

rend. 

 

 

 

 

 

jelentés hatósági 

intézkedés, 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

5 fő 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 9900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

238. 

Az OSZIR-ban induló 

surveillance-ok 

működésének 

elősegítése 

 

 

 

 Nyilvántartás 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

5 fő 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 9900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

239. 

Egészségügyi kártevők 

elleni védekezés a  

18/1998. (VI.3.) NM 

rendeletben, 

az OEK  „A tetvesség 

elleni védekezésről” 

szóló 3. számú 

Módszertani 

Levelében 

meghatározottak 

szerint 

18/1998.(VI.3.) 

NM.rend. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

 

5 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 9900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

240. 

Háziorvosi 

rendelőkben a textília 

mosása, cseréje 

rendszerének 

ellenőrzése 

 

 

 

18/1998. 

(VI.3.) NM.rend. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

5 fő 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 9900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

241. 

Önálló kistérségi 

járóbeteg 

szakrendelők 

ellenőrzése 

15/2005.(V.2.) 

EüM.rend., 

96/2003.(VII.15.) 

Korm.r., 

60//2003.(X.20.) 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

járási vezető 

ápoló és 

4 fő  folyamatos 7900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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ESzCsM.rend., 

2004.évi CXL.tv., 

323/2010.(XII.27.) 

Korm.r., 1997.évi 

XLIV.tv., 

40/2004.(IV.26.) 

ESzCsM. Rend., 

2001.évi XXII.tv. 

ápoló 

242. 

A telephellyel 

rendelkező 

gyógymasszőrök 

átfogó ellenőrzése 

15/2005.(V.2.) 

EüM.rend., 

96/2003.(VII.15.) 

Korm.r., 

60//2003.(X.20.) 

ESzCsM.rend., 

2004.évi CXL.tv., 

323/2010.(XII.27.) 

Korm.r., 1997.évi 

XLIV.tv., 

40/2004.(IV.26.) 

ESzCsM. Rend., 

2001.évi XXII.tv. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

járási vezető 

ápoló és 

ápoló 

4 fő  folyamatos 7900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

243. 
Magán nőgyógyászok 

minimumfeltételeinek 

ellenőrzése 

15/2005.(V.2.) 

EüM.rend., 

96/2003.(VII.15.) 

Korm.r., 

60//2003.(X.20.) 

ESzCsM.rend., 

2004.évi CXL.tv., 

323/2010.(XII.27.) 

Korm.r., 1997.évi 

XLIV.tv., 

40/2004.(IV.26.) 

ESzCsM. Rend., 

2001.évi XXII.tv. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

járási vezető 

ápoló és 

ápoló 

4 fő 

 

 

 folyamatos 7900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

244. 

Járási ápolási 

szakfelügyeleti 

tevékenység 

végrehajtása 

15/2005.(V.2.) 

EüM.rend., 

96/2003.(VII.15.) 

Korm.r., 

60//2003.(X.20.) 

ESzCsM.rend., 

2004.évi CXL.tv., 

323/2010.(XII.27.) 

Korm.r., 1997.évi 

XLIV.tv., 

40/2004.(IV.26.) 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

járási vezető 

ápoló és 

ápoló 

4 fő  folyamatos 8000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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ESzCsM. Rend., 

2001.évi XXII.tv. 

245. 

Járási védőnői 

szakfelügyeleti 

tevékenység 

 

51/1997.(XII.18.) 

NM.rend. 

 

 

Jelentéshatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

vezető 

védőnők 

3 fő 

 

 

 folyamatos 6070 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

246. 

Élelmiszer- és  
takarmány-
vállalkozásokkal 
tevékenységek kel 
kapcsolatos hatósági 
és igazgatási 
feladatok. 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
nyilvántartás, 
szakhatósági 
állásfoglalás 

Békés megye 
élelmiszerbizt
onságának és 
járványvédel
mének 
biztosítása 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

3 fő  folyamatos 12900 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

Gyomae

ndrődi 

járás 

247. 

Állatvédelmi, 
állategészségügyi és 
járványvédelmi 
hatósági és igazgatási 
feladatok 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
nyilvántartás, 
szakhatósági 
állásfoglalás 

Békés megye 
élelmiszerbizt
onságának és 
járványvédel
mének 
biztosítása 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos 

3 fő  folyamatos 12900 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

248. 

Előírt programok, 
ellenőrzések 
végrehajtása 
(monitoring. KM, 
ENAR, ITNET) 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
jelentés 

Jogszabályi 
előírásoknak 
való 
megfeleltetés 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

1 fő  folyamatos 4300 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

249. 

Rendkívüli járványügyi 
és élelmiszerlánc-
eseménnyel 
kapcsolatos 
intézkedések 
megtétele 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés  

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

1 fő 

ENAR, BM, NAV, 
NÉBIH, 
Katasztrófavédel
em 

eseti 4300 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

250. TIR, BIR, ENAR, OAIR, 
TRACES rendszerekkel 
kapcsolatos feladatok 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Hatósági nyilvántartás  

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos 

½ fő  folyamatos 2100 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló  

251. 

Előírt 
állategészségügyi és 
élelmiszerlánc 
felügyeleti programok 
végrehajtása 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Jelentés, eseti 
hatósági intézkedés 

 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

½ fő  folyamatos 2100 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

252. Általános Igazgatási 
feladatok 
 

 
Kormányhivatali 
SZMSZ (KIM utasítás), 
ügyrend, szabályzatok, 
utasítások 
 

Ügyrend, munkaköri 
leírás, utasítás, 
döntés, beszámoló, 
jelentés, 
adatszolgáltatás, 
tájékoztató 
 

 
A hivatal a 
jogszabályokn
ak és a 
szakmai 
követelménye
knek 

hivatalvezető 1 fő 
FÖMI 
 

folyamatos 
 

4300 
 
saját bevétel 
 

 
folyamatos 
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megfelelve 
működik 
 

253. 
Ingatlan-nyilvántartási 

feladatok 

 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r, 1997. évi 

CXLI. tv, 1996. évi 

LXXXV. tv. 2013. évi 

CXXII. tv. 1959. évi IV. 

tv. 1994. évi LV. 

tv,2013. V. tv. 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 

109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet, 

176/2009. (XII. 28.) 

FVM rendelet, 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 4 fő FÖMI folyamatos 17100 saját bevétel folyamatos  

254. Földmérési feladatok 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm r, 149/2012. (XII. 

28.) VM rendelet, 

1993. évi II. tv, 1996. 

évi LXXVI. tv, 28/1994. 

Korm. r, 178/2008. 

Korm. r, 63/2005. 

Korm. r., 16/1997. FM 

rendelet, 21/1997. 

FM-HM együttes 

rendelet, 63/1999. 

FVM-HM-PM együttes 

rendelet, 166/2009. 

FVM rendelet, 

197/2009. Korm. r., 

44/2006. FVM 

rendelet, 25/2013. (IV. 

16.) VM rendelet, 

15/2013. (III. 11.) VM 

rendelet, 2004. évi 

CXL. tv ,2009. évi 

XXXVII. tv., 2007. évi 

CXXIII. tv, 7/1996. 

Korm. r, 2004. évi CXL. 

tv., 2007. évi CXXIII. 

tv. 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 1 fő FÖMI folyamatos 4300 saját bevétel folyamatos  

255.  

Földvédelmi, 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2004. évi CXL 

 

Utasítás, útmutató, 

A hivatal 

szervezeti 
osztályvezető 1 fő FÖMI folyamatos 4300 saját bevétel folyamatos  
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földhasználat, 

földminősítési 

feladatok 

tv, 1994. évi LV. tv, 

2007. évi CXXIX. tv, 

2013. évi CXXII. tv, 

2013. évi CCXII. tv, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 16/2002. 

Korm. r, 356/2007. 

Korm. r, 221/2008. 

Korm. r, 105/1999. 

FVM rendelet, 

155/2009. FVM 

rendelet, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

256. 

Hatósági jóváhagyás 

(földhasználat), 

hatósági ellenőrzés 

(földhasználat, 

tulajdonjog) 

regisztráció, szankció, 

alkalmazása 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r, 2013. évi 

CXXII tv, 2013. évi 

CCXII. tv, 

döntés, megkeresés, 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

hivatalvezető 2 fő FÖMI folyamatos 8500 saját bevétel folyamatos  

257. 
I. fokú gyámhatósági 

tevékenység 

 

1997.évi XXXI. tv, 

149/1997. (IX. 10.) 

Korm. r, 331/2006. 

(XII. 23.) Korm. r, 

1952. évi III. tv, 1952. 

évi IV. tv. 1959. évi IV. 

tv, illetve 2014. 

március 15-től a 2013. 

évi V. tv. 2013. évi 

CLXXVII. tv. 6.§ (1) 

Jegyzőkönyv, döntés 

(végzés, határozat) 

 

alapfeladat 

 

 

 

 

hivatalvezető 

 

 

 

 

5 fő 

 

 

 

 

Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatok, 

Családsegítő 

szolgálatok, 

Rendőrség, 

Bíróság, 

Ügyészség, 

Magyar 

Államkincstár, 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság 

folyamatos, Ket.-

ben és az ágazati 

jogszabályokban 

meghatározottak 

szerint 

 

21400 

költségvetési 

támogatás   

258. 

közfoglalkoztatási 

feladatok 

végrehajtása 

2011. évi CVI. tv, 

375/2010. (XII. 31.) 

Korm. 

r. 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

3,5 fő 
települési 

önkormányzatok 

folyamatos 

 14948 

költségvetési 

támogatás  

 

259. hatósági feladatok 
1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv, 30/2000 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

 1 fő 
  

folyamatos 

 
4300 

költségvetési 

támogatás  
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(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

célértékek elérése az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

260. 
foglalkoztatási 

támogatások nyújtása 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv, 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

 1 fő 
 

folyamatos 

 
4200 

költségvetési 

támogatás  

 

261. szolgáltatási feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv, 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

 1,5 fő 
 

folyamatos 

 
6400 

költségvetési 

támogatás  

 

262. 
Szociális igazgatás 

1993. évi III. tv., 1994. 

évi XLV. tv. 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások 

megállapítása, 

felülvizsgálata 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 5 fő 

Járási 

Népegészségügyi 

Intézet, Szociális 

és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

folyamatos 21400 
költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

263. 
Kommunális igazgatás 1999. évi XLIII. tv. 

temetők ellenőrzése, 

szolgáltatás 

engedélyezése 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 4200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

264. Idegenrendészeti 

igazgatás 

2007. évi LXXX. tv., 

1993. évi LV. tv. 

állampolgársági 

eljárás, támogatások 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 4200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

265. Szabálysértési 

feladatok 
2012. évi II. tv. 

általános 

szabálysértési 

feladatok 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 4200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

266. Állatvédelemi 

feladatok 
1998. évi XXVIII. tv. 

engedélyezés, 

ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1/6 fő nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

267. 
Honvédelmi igazgatás 

2011. évi  CXIII. tv., 

2011. évi CLXXVII. tv. 

helyi védelmi 

bizottsági feladatok 

ellátása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 4200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

268. Ipari, és kereskedelmi 

igazgatás 

2007. évi LXXXVI. tv., 

2008. évi XL. tv.,2007. 

évi LXXXVI. tv. 

kötelezettség 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 4200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  
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269. 
Vízügyi igazgatás 

2011. évi CCIX. tv., 

2003. évi LVIII. tv. 

kötelezés, szolgalom 

alapítás 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1/6 fő nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

270. 
Oktatási feladatok 2011. évi CXC. tv. 

nyilvántartás vezetés, 

kötelezés, érettségi 

vizsga feladatlapok 

elosztása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 4200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

271. 
Igazságügyi ágazat 2003. évi CXXXIII. tv 

ingatlanvállalkozás 

felügyelete 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1/6 fő nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

272. 
Környezetvédelem 

306/2010 (XII.23.) 

Korm. r. 
ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1/6 fő nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

273. 
Földügy 1993. évi II. tv közreműködés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1/6 fő nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

274. 
Fegyveres biztonsági 

őrséggel kapcsolatos 

feladat 

1997. évi CLIX. tv. közreműködés 
jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1/6 fő nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

275. 
Közlekedési igazgatási 

feladatok (gépjármű, 

vezetői engedély) 

1999. évi LXXXIV. tv.,  

326/2011. (XII. 28.) 

Korm. r, 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
2 fő nincs folyamatos 8500 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

276. Bírság behajtási 

feladatok 
2004. évi CXL. tv 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
1 fő nincs folyamatos 4200 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

277. 

Személyazonosító 

igazolvány, útlevél, 

NEK-kártya, parkolási 

igazolvány kiállítása 

1992. évi LXVI. tv,  

168/1999. (XI. 24.) 

Korm. r., 146/1993. (X. 

26.) Korm. r,  1993. évi 

LXXIX, 2005. évi 

CXXXIX., 362/2011. 

(XII. 30.) Korm. 

r.,1998. évi XII. tv, 

218/2003. (XII. 11.) 

Korm. r. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
2 fő nincs folyamatos 8500 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

278. Egyéni vállalkozói 

ügyintézés 
2009. évi CXV. tv 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
2 fő nincs folyamatos 8500 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

279. 

Élelmiszer- és  
takarmány-
vállalkozásokkal 
tevékenységek kel 
kapcsolatos hatósági 
és igazgatási 
feladatok. 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
nyilvántartás, 
szakhatósági 
állásfoglalás 

Békés megye 
élelmiszerbizt
onságának és 
járványvédel
mének 
biztosítása 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

0,5 fő  folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

Gyulai 
járás 

280. 

Állatvédelmi, 
állategészségügyi és 
járványvédelmi 
hatósági és igazgatási 
feladatok 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
nyilvántartás, 
szakhatósági 
állásfoglalás 

Békés megye 
élelmiszerbizt
onságának és 
járványvédel
mének 
biztosítása 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos 

0,5 fő  folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 
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281. 

Előírt programok, 
ellenőrzések 
végrehajtása 
(monitoring. KM, 
ENAR, ITNET) 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
jelentés 

Jogszabályi 
előírásoknak 
való 
megfeleltetés 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

0,5 fő  folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

282. 

Rendkívüli járványügyi 
és élelmiszerlánc-
eseménnyel 
kapcsolatos 
intézkedések 
megtétele 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés  

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

0,5 fő 

ENAR, BM, NAV, 
NÉBIH, 
Katasztrófavédel
em 

eseti 900 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

283. TIR, BIR, ENAR, OAIR, 
TRACES rendszerekkel 
kapcsolatos feladatok 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Hatósági nyilvántartás  

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos 

0,5 fő  folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

284. 

Előírt 
állategészségügyi és 
élelmiszerlánc 
felügyeleti programok 
végrehajtása 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Jelentés, eseti 
hatósági intézkedés 

 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

0,5 fő  folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

285. 

Első fokú kiemelt 

építésügyi hatósági 

feladatok ellátása 

 

1997. évi LXXVIII. tv 
343/2006. (XII. 23.) 
Korm.r. 
 

Az épített környezet 

alakítása és védelme 

érdekében az 

építésügy körében 

jogbiztonság 

érvényesítése, 

jogszabályszerűség 

elősegítése és annak 

betartatása 

Jogszerű 

feladatellátás 

Járási 

szakigazgatási 

szerv 

hivatalvezetőj

e 

2 fő  folyamatos 8500 

költségvetési 

támogatás   

286. 

Első fokú 

építésfelügyeleti 

hatósági feladatok 

ellátása 

1997. évi LXXVIII. tv, 
343/2006. (XII. 23.) 
Korm.r. 
 

Az épített környezet 

alakítása és védelme 

érdekében;építési 

folyamat felügyelete, 

építmények műszaki 

állapotának 

ellenőrzése, 

szabálytalan építési 

tevékenységek 

feltárása és 

nyilvántartásba vétele 

Jogszerű 

feladatellátás 

Járási 

szakigazgatási 

szerv 

hivatalvezetőj

e 

2 fő  folyamatos 3500 

költségvetési 

támogatás   

287. Általános Igazgatási 
feladatok 
 

 
Kormányhivatali 
SZMSZ (KIM utasítás), 
ügyrend, szabályzatok, 

Ügyrend, munkaköri 
leírás, utasítás, 
döntés, beszámoló, 
jelentés, 

 
A hivatal a 
jogszabályokn
ak és a 

hivatalvezető 0,5 fő 
FÖMI 
 

folyamatos 
 

900 
 
saját bevétel 
 

 
folyamatos 
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utasítások 
 

adatszolgáltatás, 
tájékoztató 
 

szakmai 
követelménye
knek 
megfelelve 
működik 
 

288. 
Ingatlan-nyilvántartási 

feladatok 

 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r, 1997. évi 

CXLI. tv, 1996. évi 

LXXXV. tv. 2013. évi 

CXXII. tv. 1959. évi IV. 

tv. 1994. évi LV. 

tv,2013. V. tv. 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 

109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet, 

176/2009. (XII. 28.) 

FVM rendelet, 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 4,5 fő FÖMI folyamatos 7900 saját bevétel folyamatos  

289. Földmérési feladatok 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm r, 149/2012. (XII. 

28.) VM rendelet, 

1993. évi II. tv, 1996. 

évi LXXVI. tv, 28/1994. 

Korm. r, 178/2008. 

Korm. r, 63/2005. 

Korm. r, 16/1997. FM 

rendelet, 21/1997. 

FM-HM együttes 

rendelet, 63/1999. 

FVM-HM-PM együttes 

rendelet, 166/2009. 

FVM rendelet, 

197/2009. Korm. r, 

44/2006. FVM 

rendelet, 25/2013. (IV. 

16.) VM rendelet, 

15/2013. (III. 11.) VM 

rendelet, 2004. évi 

CXL. tv ,2009. évi 

XXXVII. tv, 2007. évi 

CXXIII. tv, 7/1996. 

Korm. r, 2004. évi CXL. 

tv, 2007. évi CXXIII. tv 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 3 fő FÖMI folyamatos 5300 saját bevétel folyamatos  
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290. 

 

Földvédelmi, 

földhasználat, 

földminősítési 

feladatok 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r, 2004. évi CXL 

tv, 1994. évi LV. tv, 

2007. évi CXXIX. tv, 

2013. évi CXXII. tv, 

2013. évi CCXII. tv, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 16/2002. 

Korm. r. 356/2007. 

Korm. r. 221/2008. 

Korm. r. 105/1999. 

FVM rendelet, 

155/2009. FVM 

rendelet, 

 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 1 fő FÖMI folyamatos 1800 saját bevétel folyamatos  

291. 

Hatósági jóváhagyás 

(földhasználat), 

hatósági ellenőrzés 

(földhasználat, 

tulajdonjog) 

regisztráció, szankció, 

alkalmazása 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r, 2013. évi 

CXXII tv, 2013. évi 

CCXII. tv, 

döntés, megkeresés, 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

 

hivatalvezető 1 fő FÖMI folyamatos 1800 saját bevétel folyamatos  

292. 
I. fokú gyámhatósági 

tevékenység 

 

1997.évi XXXI. tv, 

149/1997. (IX. 10.) 

Korm. r, 331/2006. 

(XII. 23.) Korm. r. 

1952. évi III. tv, 1952. 

évi IV. tv  1959. évi IV. 

tv, illetve 2014. 

március 15-től a 2013. 

évi V. tv. 2013. évi 

CLXXVII. Tv. 6.§ (1) 

Jegyzőkönyv, döntés 

(végzés, határozat) 

 

alapfeladat 

 

 

 

 

hivatalvezető 

 

 

 

 

8 fő 

 

 

 

 

Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatok, 

Családsegítő 

szolgálatok, 

Rendőrség, 

Bíróság, 

Ügyészség, 

Magyar 

Államkincstár, 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság 

folyamatos, Ket.-

ben és az ágazati 

jogszabályokban 

meghatározottak 

szerint 

 

14100 

költségvetési 

támogatás   

293. 

közfoglalkoztatási 

feladatok 

végrehajtása 

2011. évi CVI. tv, 

375/2010. (XII. 31.) 

Korm. r. 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

5 fő 
települési 

önkormányzatok 

folyamatos 

 8800 

költségvetési 

támogatás   
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294. hatósági feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv , 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

 2 fő 
  

folyamatos 

 
3500 

költségvetési 

támogatás   

 

295. 
foglalkoztatási 

támogatások nyújtása 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv, 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

 2 fő 
 

folyamatos 

 
3500 

költségvetési 

támogatás  

 

296. szolgáltatási feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv, 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

 1 fő 
 

folyamatos 

 
1700 

költségvetési 

támogatás  

 

297. 
Szociális igazgatás 

1993. évi III. tv., 1994. 

évi XLV. tv. 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások 

megállapítása, 

felülvizsgálata 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 4 fő 

Járási 

Népegészségügyi 

Intézet, Szociális 

és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

folyamatos 7100 
költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

 

298. 
Kommunális igazgatás 1999. évi XLIII. tv. 

temetők ellenőrzése, 

szolgáltatás 

engedélyezése 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

1 fő 
nincs folyamatos 1800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

 

299. Idegenrendészeti 

igazgatás 

2007. évi LXXX. tv., 

1993. évi LV. tv. 

állampolgársági 

eljárás, támogatások 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 0,5 fő nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

 

300. Szabálysértési 

feladatok 
2012. évi II. tv. 

általános 

szabálysértési 

feladatok 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 1800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

 

301. Állatvédelemi 

feladatok 
1998. évi XXVIII. tv. 

engedélyezés, 

ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

1 fő 
nincs folyamatos 1700 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

 

302. 
Honvédelmi igazgatás 

2011. évi  CXIII. tv., 

2011. évi CLXXVII. tv. 

helyi védelmi 

bizottsági feladatok 

ellátása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 1700 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 
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303. Ipari, és kereskedelmi 

igazgatás 

2007. évi LXXXVI. tv., 

2008. évi XL. tv.,2007. 

évi LXXXVI. tv. 

kötelezettség 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 1800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

 

304. 
Vízügyi igazgatás 

2011. évi CCIX. tv., 

2003. évi LVIII. tv. 

kötelezés, szolgalom 

alapítás 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

1 fő 
nincs folyamatos 1800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

 

305. 
Oktatási feladatok 2011. évi CXC. tv. 

nyilvántartás vezetés, 

kötelezés, érettségi 

vizsga feladatlapok 

elosztása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 1800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

 

306. 
Igazságügyi ágazat 2003. évi CXXXIII. tv 

ingatlanvállalkozás 

felügyelete 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

1 fő 
nincs folyamatos 1800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

 

307. 
Környezetvédelem 

306/2010 (XII.23.) 

Korm. r. 
ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 
nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

 

308. 
Földügy 1993. évi II. tv közreműködés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 
nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

 

309. 
Fegyveres biztonsági 

őrséggel kapcsolatos 

feladat 

1997. évi CLIX. tv. közreműködés 
jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 0,5 fő nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

 

310. 
Közlekedési igazgatási 

feladatok (gépjármű, 

vezetői engedély) 

1999. évi LXXXIV. tv.,  

326/2011. (XII. 28.) 

Korm. r, 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
5,5 fő nincs folyamatos 9700 

költségvetési 

támogatás folyamatos 

 

311. Bírság behajtási 

feladatok 
2004. évi CXL. tv 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
1 fő nincs folyamatos 1700 

költségvetési 

támogatás folyamatos 

 

312. 

Személyazonosító 

igazolvány, útlevél, 

NEK-kártya, parkolási 

igazolvány kiállítása 

1992. évi LXVI. tv,  

168/1999. (XI. 24.) 

Korm. r, 146/1993. (X. 

26.) Korm. r,  1993. évi 

LXXIX, 2005. évi 

CXXXIX., 362/2011. 

(XII. 30.) Korm. 

r.,1998. évi XII. tv, 

218/2003. (XII. 11.) 

Korm. r 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
6 fő nincs folyamatos 10600 

költségvetési 

támogatás folyamatos 

 

313. Egyéni vállalkozói 

ügyintézés 
2009. évi CXV. tv 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
0,5 fő nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

314. 

Az ivóvizek ólom 

tartalmára vonatkozó 

határérték 

változásával 

kapcsolatos 

intézkedések 

201/2010. 

(X.25.) Korm. r.  

     

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

Közeg. és 

járványügyi 

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő  

IV. 

évente 

 

 

 

 

 

7000 

költségvetési 

támogatás 

Éves 

beszámoló 
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315. 

A Humán Használatú 

Vizek adatgyűjtő 

rendszer kiépítésének 

területi támogatása 

 201/2012. 

(X.25.) Korm.r. 

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

Közeg. és 

járványügyi 

védelem 

 Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő   

IV. 

évente 

 

 

 

 

7000 

költségvetési 

támogatás 

Éves 

beszámoló 

 

 

 

   

316. 

Medencés fürdők 

ellenőrzése 

 

 

37/1996. 

(X.18.) NM.rend.  

                 

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi 

védelem 

   Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő   

a) 2014. május 

31. 

b) 2014. 

szeptember 5. 

7000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

317. 

  A természetes 

fürdőhelyek, 

fürdővizekkel 

kapcsolatos egyes 

hatósági feladatok 

kiemelt kezelése 

78/2008.(IV.3.) Korm. 

r. 

 

 

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi 

védelem 

     Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő   folyamatos 7000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

318. 
Külső téri 

levegőminőséggel 

kapcsolatos felmérés 

  

Hatósági 

nyilvántartás, jelentés, 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi 

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő   
2014.december 

31. 
7000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

319. 

Belső téri 

levegőminőséggel 

kapcsolatos feladatok 

 

Az egészségügyi 

hatóságról és 

igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991.évi XI.tv. 

Hatósági 

nyilvántartás, jelentés, 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi 

védelem 

  Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő   
2014. december 

31. 
7000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

320. 

Környezeti 

szempontból 

fenntartható 

egészségügyi 

intézmények 

felmérése 

1991.évi XI.tv., a 

hulladékról szóló 

2012.évi CLXXXV.tv.,  

1/2002.(I.11 

)EüM.rendelet 

Hatósági 

nyilvántartás, jelentés, 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

  Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 4 fő   
2014. december 

31. 
7000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

321. 

Bölcsödék 

közegészségügyi 

körülményeinek 

felmérése 

 

 

1991.évi XI.tv.,   

369/2013.(X.24.) 

Korm.r. 

Hatósági 

nyilvántartás, jelentés, 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  
2014. november 

30. 
5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

322. 
A 39/2013. (II.14.) 

Korm. r. előírásainak 

meg nem felelő felirat 

1999.évi XLII.tv. és 

39/2013.(II.14.) 

Korm.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

14 fő  folyamatos 24700 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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vagy jelzés 

módosításának, 

cseréjének kiemelt 

ellenőrzése 

 

 

 

védelem közeg-

járványügyi 

felügyelő 

323. 

A közforgalmú vasúti 

szolgáltatás 

nyújtására szolgáló 

vasúti üzemi 

létesítmények, a 

vasúti pálya 

tartozékainak 

személyforgalom 

számára megnyitott 

területein, valamint a 

várakozó helyeken, 

peronokon, továbbá a 

szórakoztató és 

vendéglátóipari 

egységekben, az 

aluljárókban és az 

egészségügyi 

szolgáltatóknál  a 

dohányzási korlátozás 

betartásának kiemelt 

ellenőrzése 

1999.évi XLII.tv. és 

39/2013.(II.14.) 

Korm.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

4 fő  folyamatos 24700 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

324. 

A játszótereken és a 

megállókban a nem 

dohányzók 

védelméről szóló tv. 

előírásai betartásának 

kiemelt ellenőrzése 

1999.évi XLII.tv. és 

39/2013.(II.14.) 

Korm.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

4 fő  folyamatos 7100 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

325. 

Vitaminokat és 

ásványi anyagokat 

tartalmazó étrend-

kiegészítő 

készítmények 

ellenőrzése:  

- D-vitamint, illetve 

kalciumot is 

tartalmazó termékek 

esetében a két 

komponensre 

vonatkozóan célzott 

laboratóriumi 

vizsgálatok elvégzése 

37/2004.(IV.26.) 

EsZCsM.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  2015.január 31. 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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326. 

Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- speciális gyógyászati 

célra szánt tápszerek 

kategórián belül a 

„teljes napi étrendet 

biztosító speciális 

tápszer felnőtteknek” 

termékek célzott 

vizsgálata 

36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet,  

24/2003. (V. 9.) EüM 

rendelet,   

1924/2006/EK 

rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  2015.január 31. 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

327. 

Étrend-kiegészítő 

készítmények közül a 

kiemelt célcsoportot 

képező potencia-

fokozás céljából 

forgalmazott 

termékek esetében 

gyógyszer-hatóanyag 

tartalomra célzott 

laboratóriumi 

vizsgálatok elvégzése 

37/2004. (IV.26.) 

EszCsM rendeletben,  

432/2012/EU rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő   2015.január 31. 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

328. 

  Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- anyatej-helyettesítő 

és anyatej-kiegészítő 

tápszerek kategória 

  36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet,  

20/2008. (V.14.) EüM 

rendelet,  

1924/2006/EK 

rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

  Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 3 fő   2015.január 31. 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

329. 

Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- csecsemők és 

kisgyermekek 

számára készült, 

feldolgozott gabona 

alapú élelmiszerek, 

bébiételek kategória 

36/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet,  

41/2009/EK rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

  Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  2015.január 31. 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

330. Különleges 

táplálkozási igényt 

36/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet,   

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

  Járási 

tisztifőorvos, 
3 fő  2015.január 31. 5300 költségvetési 

Éves 

beszámoló  
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kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- glutén-

érzékenyeknek szánt 

élelmiszerek kategória 

41/2009/EK rendelet járványügyi  

védelem 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

támogatás 

331. 

Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- testtömeg-

csökkentés céljára 

szolgáló, csökkentett 

energiatartalmú 

étrendben 

felhasználásra szánt 

élelmiszerek 

kategórián belül a 

„testtömeg-

csökkentés célját 

szolgáló a napi étrend 

egy részét (egy vagy 

több étkezés) 

helyettesítő 

élelmiszerek” célzott 

vizsgálata 

36/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet,  

27/2004. (IV.24.) 

ESzCsM rendelet,  

432/2012/EU 

Bizottsági rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  2015.január 31. 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

332. 

Cumik és cuclik 

egészségügyi 

követelményeinek, 

forgalmazás 

feltételeinek 

ellenőrzése: 

- szilikon gumiból 

készült etető cumik 

esetében a kioldható 

anyag tartalom 

meghatározása és a 

peroxid maradék 

kimutatása 

laboratóriumi 

vizsgálatokkal 

9/2002. (X.17.) 

ESzCsM rendelet 6.§. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  2015.január 31. 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

333. 
Hazai kozmetikumot 

előállító cégek teljes 

körű komplex 

1223/2009/EK 

rendelet és a 

246/2013 (VII.2) 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

3 fő  2015.január 31. 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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ellenőrzése Korm. r. védelem közeg-

járványügyi 

felügyelő 

334. 

Forgalmazott 

kozmetikumok 

ellenőrzése, különös 

hangsúllyal a 

harmadik országokból 

származó termékekre 

1223/2009/EK 

rendelet és a 

246/2013 (VII.2.) 

Korm. r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  2015.január 31. 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

335. 

Az eddig előregisztrált 

anyagok aktuális 

státuszának, és ennek 

megfelelően, a  

REACH rendelet 

vonatkozó 

előírásainak való 

megfelelés 

ellenőrzése 

Európai Parlament és 

a Tanács 

1907/2006/EK 

(REACH) rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  folyamatos 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

336. 

Az eddig előregisztrált 

anyagok aktuális 

státuszának, és ennek 

megfelelően, a  

REACH rendelet 

vonatkozó 

előírásainak való 

megfelelés 

ellenőrzése 

Európai Parlament és 

a Tanács 

1907/2006/EK 

(REACH) rendelet 23. 

cikke, illetve a 28. cikk 

(6) bekezdése 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  folyamatos 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

337. Biztonsági adatlapok 

ellenőrzése 

REACH rendelet XVII. 

mellékletének 11. 

függeléke, 

648/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  folyamatos 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

338. 

Korlátozás alá eső 

anyagok ellenőrzése: 

a REACH rendelet 

XVII. mellékletének 

28-30. tételében 

szereplő egyes, a XVII. 

melléklet 11. 

függelékében felsorolt 

anyagokra vonatkozó 

korlátozások 

ellenőrzése 

mosószerekben 

REACH rendelet XVII. 

mellékletének 11. 

függeléke, 

648/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő  folyamatos 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámolü 
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laboratóriumi 

vizsgálattal 

egybekötve 

339. 

1272/2008 EK (CLP) 

rendelet hatálya alá 

tartozó anyagok és 

keverékek ellenőrzése 

 

 

1272/2008. EK. 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő 

 

 

 

 

 

 folyamatos 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

340. 

Veszélyes 

anyaggal/keverékkel 

tevékenységet 

végzőknél a 

kockázatbecslés 

értékelése 

Kbtv. 19. § (2) 

bekezdés 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő 

 

 

 

 

 

 folyamatos 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

341. 

Az 1., 2. és 4. 

terméktípusba tartozó 

felületfertőtlenítő 

szerek hatásossági 

vizsgálata 

mintavétellel 

 

316/2013.(VIII.28.) 

Korm.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő 

 

 

 

 

 

 folyamatos 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

342. 

Biociddal kezelt 

árucikkek ellenőrzése 

 

 

 

 

528/2012.EK. 

rend. 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

3 fő 

 

 

 

 

 

 folyamatos 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

343. 

Az illetékességi 

területhez tartozó 

lakosság halálozási 

viszonyainak részletes 

elemzése a HAMIR 

(Halálozási Mutatók 

Információs 

Rendszere) 

segítségével 

1991. évi XI. tv 3.§-

ának a) és b) pontja 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

3 fő 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

344. 

A nevelési-oktatási 

intézményben folyó 

egészségfejlesztési 

tevékenységek 

támogatása, kiemelt 

figyelmet fordítva az 

egészséges 

táplálkozásra, a 

20/2012.(VIII.31.) 

EMMI rendelet 128.§-

a 

 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

 

3 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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mindennapos 

testnevelésre, 

testmozgásra és a 

személyi higiénére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345. 

Népegészségügyi célú 

szűrések helyi 

koordinálása, 

lakossági tájékoztatás, 

kommunikáció 

elősegítése, 

kapcsolattartás az 

alapellátásban 

dolgozó 

szakemberekkel 

51/1997.(XII.18.) 

NM.rend. 

 

 

 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

 

 

3 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

346. 

Kistérségi, települési, 

helyi színtereken 

megvalósuló 

egészségfejlesztési 

programok 

támogatása, 

egészségkoalíciók és 

egészségszövetségek 

munkájának 

támogatása, részvétel 

új együttműködések 

létrehozásában 

 
jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

 

 

 

 

3 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 5300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

347. 

A járványügyi 

felügyeletet kiszolgáló 

új Országos Szakmai 

Rendszer (OSZIR) 

bevezetése 

 

 

 

jelentés 

hatóságiintézkedés, 

nyilván tartás 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

5 fő 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 8800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

348. 

Az életkorhoz kötött 

kötelező Human 

Papilloma Vírus (HPV) 

elleni védőoltások 

bevezetése a serdülő 

lányok körében iskolai 

kampányoltások 

keretében 

18/1998.(VI.3.) NM. 

rend. 

jelentés hatósági 

intézkedés,  

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

5 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamaos 8800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

349. 

Az Európai Tanács 

2009. évi ajánlásának 

megfelelően a 

2014/2015. évi 

Európai Tanács 

2009.évi ajánlása 

 

 

jelentés hatósági 

intézkedés,  

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

5 fő 

 

 

 

 folyamatos 8800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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influenza szezonban 

el kell érni a 65 éven 

felüli lakosság 

körében a 75%-os 

átoltottságot 

 

 

 

 

járványügyi 

felügyelő 

 

 

 

 

 

 

350. 

A vakcinát tároló 

intézményeknél a 

hűtőlánc 

biztosításának 

ellenőrzése 

18/1998.(VI.3.) NM. 

rend. 

 

 

jelentés hatósági 

intézkedés, 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

5 fő 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 8800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

351. 

Az OSZIR-ban induló 

surveillance-ok 

működésének 

elősegítése 

 

 

 

 Nyilvántartás 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

5 fő 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 8800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

352. 

Egészségügyi kártevők 

elleni védekezés a  

18/1998. (VI.3.) NM 

rendeletben, 

az OEK  „A tetvesség 

elleni védekezésről” 

szóló 3. számú 

Módszertani 

Levelében 

meghatározottak 

szerint 

18/1998.(VI.3.) 

NM.rend. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

 

 

5 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 8800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

353. 

Háziorvosi 

rendelőkben a textília 

mosása, cseréje 

rendszerének 

ellenőrzése 

18/1998. 

(VI.3.) NM.rend. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

közeg-

járványügyi 

felügyelő 

5 fő  folyamatos 8800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

354. 

Önálló kistérségi 

járóbeteg 

szakrendelők 

ellenőrzése 

15/2005.(V.2.) 

EüM.rend., 

96/2003.(VII.15.) 

Korm.r., 

60//2003.(X.20.) 

ESzCsM.rend., 

2004.évi CXL.tv., 

323/2010.(XII.27.) 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

járási vezető 

ápoló és 

ápoló 

4 fő  folyamatos 7100 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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Korm.r., 1997.évi 

XLIV.tv., 

40/2004.(IV.26.) 

ESzCsM. rend., 

2001.évi XXII.tv. 

355. 

A telephellyel 

rendelkező 

gyógymasszőrök 

átfogó ellenőrzése 

 

 

 

15/2005.(V.2.) 

EüM.rend., 

96/2003.(VII.15.) 

Korm.r., 

60/2003.(X.20.) 

ESzCsM.rend., 

2004.évi CXL.tv., 

323/2010.(XII.27.) 

Korm.r., 1997.évi 

XLIV.tv., 

40/2004.(IV.26.) 

ESzCsM. rend., 

2001.évi XXII.tv. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

járási vezető 

ápoló és 

ápoló 

4 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 7000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

356. 

Magán nőgyógyászok 

minimumfeltételeinek 

ellenőrzése 

 

 

15/2005.(V.2.) EüM. 

r., 96/2003.(VII.15.) 

Korm.r., 

60//2003.(X.20.) 

ESzCsM.rend., 

2004.évi CXL.tv., 

323/2010.(XII.27.) 

Korm.r., 1997.évi 

XLIV.tv., 

40/2004.(IV.26.) 

ESzCsM. rend., 

2001.évi XXII.tv. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

járási vezető 

ápoló és 

ápoló 

 

 

 

4 fő 

 

 

 

 folyamatos 7000 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

357. 

Járási ápolási 

szakfelügyeleti 

tevékenység 

végrehajtása 

15/2005.(V.2.) EüM. 

rend., 

96/2003.(VII.15.) 

Korm.r, 

60//2003.(X.20.) 

ESzCsM.rend., 

2004.évi CXL.tv., 

323/2010.(XII.27.) 

Korm.r., 1997.évi 

XLIV.tv., 

40/2004.(IV.26.) 

ESzCsM. rend., 

2001.évi XXII.tv. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

tisztiorvos és 

járási vezető 

ápoló és 

ápoló 

 

4 fő  folyamatos 7146 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

358. Járási védőnői 

szakfelügyeleti 

51/1997.(XII.18.) 

NM.rend. 

Jelentéshatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

Járási 

tisztifőorvos, 

3 fő 

 
 folyamatos 5300 költségvetési 

Éves 

beszámoló  
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tevékenység 

 

 

 

járványügyi  

védelem 

vezető 

védőnők 

 támogatás 

359. 
Általános Igazgatási 
feladatok 
 

 
Kormányhivatali 
SZMSZ (KIM utasítás), 
ügyrend, szabályzatok, 
utasítások 
 

Ügyrend, munkaköri 
leírás, utasítás, 
döntés, beszámoló, 
jelentés, 
adatszolgáltatás, 
tájékoztató 
 

 
A hivatal a 
jogszabályokn
ak és a 
szakmai 
követelménye
knek 
megfelelve 
működik 
 

hivatalvezető 1 
FÖMI 
 

folyamatos 
 

3500 
 
saját bevétel 
 

 
folyamatos 
 

Mkovács
házai 
járás 

360. 
Ingatlan-nyilvántartási 

feladatok 

 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r, 1997. évi 

CXLI. tv, 1996. évi 

LXXXV. tv. 2013. évi 

CXXII. tv. 1959. évi IV. 

tv. 1994. évi LV. 

tv,2013. V. tv. 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 

109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet, 

176/2009. (XII. 28.) 

FVM rendelet, 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 6 FÖMI folyamatos 21300 saját bevétel folyamatos  

361. Földmérési feladatok 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r, 149/2012. 

(XII. 28.) VM rendelet, 

1993. évi II. tv, 1996. 

évi LXXVI. tv., 

28/1994. Korm. r., 

178/2008. Korm. r., 

63/2005. Korm. r., 

16/1997. FM rendelet, 

21/1997. FM-HM 

együttes rendelet, 

63/1999. FVM-HM-PM 

együttes rendelet, 

166/2009. FVM 

rendelet, 197/2009. 

Korm. r., 44/2006. 

FVM rendelet, 

25/2013. (IV. 16.) VM 

rendelet, 15/2013. (III. 

11.) VM rendelet, 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 1 FÖMI folyamatos 3500 saját bevétel folyamatos  
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2004. évi CXL. 

tv.,2009. évi XXXVII. 

tv., 2007. évi CXXIII. 

tv., 7/1996. Korm. r., 

2004. évi CXL. tv., 

2007. évi CXXIII. tv. 

362. 

 

Földvédelmi, 

földhasználat, 

földminősítési 

feladatok 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2004. évi CXL 

tv, 1994. évi LV. tv, 

2007. évi CXXIX. tv., 

2013. évi CXXII. tv, 

2013. évi CCXII. tv, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 16/2002. 

Korm. r., 356/2007. 

Korm. r., 221/2008. 

Korm. r., 105/1999. 

FVM rendelet, 

155/2009. FVM 

rendelet, 

 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 4 fő FÖMI folyamatos 14200 saját bevétel folyamatos  

363. 

Hatósági jóváhagyás 

(földhasználat), 

hatósági ellenőrzés 

(földhasználat, 

tulajdonjog) 

regisztráció, szankció, 

alkalmazása 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2013. évi 

CXXII tv, 2013. évi 

CCXII. tv, 

döntés, megkeresés, 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

 

hivatalvezető 6 fő FÖMI folyamatos 21300 saját bevétel folyamatos  

364. 
I. fokú gyámhatósági 

tevékenység 

 

1997.évi XXXI. tv., 

149/1997. (IX. 10.) 

Korm. r., 331/2006. 

(XII. 23.) Korm. r., 

1952. évi III. tv., 1952. 

évi IV. tv. 1959. évi IV. 

tv., illetve 2014. 

március 15-től a 2013. 

évi V. tv.. 2013. évi 

CLXXVII. Tv, 6.§ (1) 

Jegyzőkönyv, döntés 

(végzés, határozat) 

 

alapfeladat 

 

 

 

 

hivatalvezető 

 

 

 

 

10 fő 

 

 

 

 

Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatok, 

Családsegítő 

szolgálatok, 

Rendőrség, 

Bíróság, 

Ügyészség, 

Magyar 

Államkincstár, 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság 

folyamatos, Ket.-

ben és az ágazati 

jogszabályokban 

meghatározottak 

szerint 

 

35500 
költségvetési 

támogatás 
  

365. 
Szociális igazgatás 

1993. évi III. tv., 1994. 

évi XLV. tv. 

pénzbeli és 

természetbeni 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 9 fő 

Járási 

Népegészségügyi 
folyamatos 32000 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  
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ellátások 

megállapítása, 

felülvizsgálata 

Intézet, Szociális 

és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

366. 
Kommunális igazgatás 1999. évi XLIII. tv. 

temetők ellenőrzése, 

szolgáltatás 

engedélyezése 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3600 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

367. Idegenrendészeti 

igazgatás 

2007. évi LXXX. tv., 

1993. évi LV. tv. 

állampolgársági 

eljárás, támogatások 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3600 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

368. Szabálysértési 

feladatok 
2012. évi II. tv. 

általános 

szabálysértési 

feladatok 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 2 fő nincs folyamatos 7100 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

369. Állatvédelemi 

feladatok 
1998. évi XXVIII. tv. 

engedélyezés, 

ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3600 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

370. 
Honvédelmi igazgatás 

2011. évi  CXIII. tv., 

2011. évi CLXXVII. tv. 

helyi védelmi 

bizottsági feladatok 

ellátása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3600 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

371. Ipari, és kereskedelmi 

igazgatás 

2007. évi LXXXVI. tv., 

2008. évi XL. tv.,2007. 

évi LXXXVI. tv. 

kötelezettség 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3600 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

372. 
Vízügyi igazgatás 

2011. évi CCIX. tv., 

2003. évi LVIII. tv. 

kötelezés, szolgalom 

alapítás 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3600 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

373. 
Oktatási feladatok 2011. évi CXC. tv. 

nyilvántartás vezetés, 

kötelezés, érettségi 

vizsga feladatlapok 

elosztása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

374. 
Igazságügyi ágazat 2003. évi CXXXIII. tv 

ingatlanvállalkozás 

felügyelete 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

375. 
Környezetvédelem 

306/2010 (XII.23.) 

Korm. r. 
ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

376. 
Földügy 1993. évi II. tv közreműködés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 6 fő nincs folyamatos 21400 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

377. 
Fegyveres biztonsági 

őrséggel kapcsolatos 

feladat 

1997. évi CLIX. tv. közreműködés 
jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 3500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

378. 
Közlekedési igazgatási 

feladatok (gépjármű, 

vezetői engedély) 

1999. évi LXXXIV. tv.,  

326/2011. (XII. 28.) 

Korm. r., 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
4 fő nincs folyamatos 14200 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

379. Bírság behajtási 

feladatok 
2004. évi CXL. tv. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
1 fő nincs folyamatos 3574 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

380. 
Személyazonosító 

igazolvány, útlevél, 

NEK-kártya, parkolási 

1992. évi LXVI. tv.,  

168/1999. (XI. 24.) 

Korm. rend., 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
2 fő nincs folyamatos 7100 

költségvetési 

támogatás folyamatos  
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igazolvány kiállítása 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend.,  1993. évi 

LXXIX, 2005. évi 

CXXXIX., 362/2011. 

(XII. 30.) Korm. 

rend.,1998. évi XII. tv., 

218/2003. (XII. 11.) 

Korm. rend. 

381. Egyéni vállalkozói 

ügyintézés 
2009. évi CXV. tv. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
1 fő nincs folyamatos 3500 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

382. 

közfoglalkoztatási 

feladatok 

végrehajtása 

2011. évi CVI. tv., 

375/2010. (XII. 31.) 

Korm. 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

5 fő 

települési 

önkormányzatok

, BM, KIM 

folyamatos 

 17800 

költségvetési 

támogatás   

  

383. hatósági feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

2,5 fő 
  

folyamatos 

 8900 

költségvetési 

támogatás   

  

384. 
foglalkoztatási 

támogatások nyújtása 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

2 fő 
munkáltatók 

folyamatos 

 7100 

költségvetési 

támogatás  

 

385. szolgáltatási feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

2,5 fő 
 

folyamatos 

 8900 

költségvetési 

támogatás  

 

386. Élelmiszer- és  
takarmány-
vállalkozásokkal 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
nyilvántartás, 
szakhatósági 

Békés megye 
élelmiszerbizt
onságának és 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 

4 fő  folyamatos 13000 költségvetési 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

Oroshá
zi járás 
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tevékenységek kel 
kapcsolatos hatósági 
és igazgatási 
feladatok. 

állásfoglalás járványvédel
mének 
biztosítása 

állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

támogatás 

387. 

Állatvédelmi, 
állategészségügyi és 
járványvédelmi 
hatósági és igazgatási 
feladatok 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
nyilvántartás, 
szakhatósági 
állásfoglalás 

Békés megye 
élelmiszerbizt
onságának és 
járványvédel
mének 
biztosítása 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos 

3 fő  folyamatos 9700 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

388. 

Előírt programok, 
ellenőrzések 
végrehajtása 
(monitoring. KM, 
ENAR, ITNET) 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés 
jelentés 

Jogszabályi 
előírásoknak 
való 
megfeleltetés 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

4 fő  folyamatos 13000 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

389. 

Rendkívüli járványügyi 
és élelmiszerlánc-
eseménnyel 
kapcsolatos 
intézkedések 
megtétele 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Közigazgatási döntés  

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

4 fő 

ENAR, BM, NAV, 
NÉBIH, 
Katasztrófavédel
em 

eseti 13000 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

390. TIR, BIR, ENAR, OAIR, 
TRACES rendszerekkel 
kapcsolatos feladatok 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Hatósági nyilvántartás  

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos 

3 fő  folyamatos 9700 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

391. 

Előírt 
állategészségügyi és 
élelmiszerlánc 
felügyeleti programok 
végrehajtása 

2008. évi XLVI. tv. 
328/2010. (XII. 27.) 
Korm. r. 

Jelentés, eseti 
hatósági intézkedés 

 

járási 
főállatorvos, 
hatósági 
állatorvos, 
élelmiszer-
biztonsági 
felügyelő 

4 fő  folyamatos 13000 

költségvetési 

támogatás 
FEUVE szerint 
és éves 
beszámoló 

 

392. 
Általános Igazgatási 
feladatok 
 

 
Kormányhivatali 
SZMSZ (KIM utasítás), 
ügyrend, szabályzatok, 
utasítások 
 

Ügyrend, munkaköri 
leírás, utasítás, 
döntés, beszámoló, 
jelentés, 
adatszolgáltatás, 
tájékoztató 
 

 
A hivatal a 
jogszabályokn
ak és a 
szakmai 
követelménye
knek 
megfelelve 
működik 

hivatalvezető 1 fő 
FÖMI 
 

folyamatos 
 

3200 
 
saját bevétel 
 

 
folyamatos 
 

 

393. 
Ingatlan-nyilvántartási 

feladatok 

 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 1997. évi 

CXLI. tv., 1996. évi 

LXXXV. tv. 2013. évi 

CXXII. tv. 1959. évi IV. 

tv. 1994. évi LV. 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

osztályvezető 15 fő FÖMI folyamatos 48600 saját bevétel folyamatos  
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tv,2013. V. tv. 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 

109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet, 

176/2009. (XII. 28.) 

FVM rendelet, 

knek 

megfelelve 

működik 

394. Földmérési feladatok 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm rendelet, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 1993. évi 

II. tv., 1996. évi LXXVI. 

tv., 28/1994. Korm. r., 

178/2008. Korm. r., 

63/2005. Korm. r., 

16/1997. FM rendelet, 

21/1997. FM-HM 

együttes rendelet, 

63/1999. FVM-HM-PM 

együttes rendelet, 

166/2009. FVM 

rendelet, 197/2009. 

Korm. r., 44/2006. 

FVM rendelet, 

25/2013. (IV. 16.) VM 

rendelet, 15/2013. (III. 

11.) VM rendelet, 

2004. évi CXL. 

tv.,2009. évi XXXVII. 

tv., 2007. évi CXXIII. 

tv., 7/1996. Korm. r., 

2004. évi CXL. tv., 

2007. évi CXXIII. Tv. 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 5 fő FÖMI folyamatos 16237 saját bevétel folyamatos  

395. 

 

Földvédelmi, 

földhasználat, 

földminősítési 

feladatok 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2004. évi CXL 

tv, 1994. évi LV. tv, 

2007. évi CXXIX. tv., 

2013. évi CXXII. tv, 

2013. évi CCXII. tv, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 16/2002. 

Korm. r., 356/2007. 

Korm. r., 221/2008. 

Korm. r., 105/1999. 

FVM rendelet, 

 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 6 fő FÖMI folyamatos 19500 saját bevétel folyamatos  
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155/2009. FVM 

rendelet, 

396. 

Hatósági jóváhagyás 

(földhasználat), 

hatósági ellenőrzés 

(földhasználat, 

tulajdonjog) 

regisztráció, szankció, 

alkalmazása 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2013. évi 

CXXII tv, 2013. évi 

CCXII. tv, 

döntés, megkeresés, 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

hivatalvezető 27 fő FÖMI folyamatos 87600 saját bevétel folyamatos  

397. 
I. fokú gyámhatósági 

tevékenység 

 

1997.évi XXXI. tv., 

149/1997. (IX. 10.) 

Korm. r., 331/2006. 

(XII. 23.) Korm. r., 

1952. évi III. tv., 1952. 

évi IV. tv. 1959. évi IV. 

tv., illetve 2014. 

március 15-től a 2013. 

évi V. tv.. 2013. évi 

CLXXVII. Tv. 6.§ (1) 

Jegyzőkönyv, döntés 

(végzés, határozat) 

 

alapfeladat 

 

 

 

 

hivatalvezető 

 

 

 

 

15 fő 

 

 

 

 

Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatok, 

Családsegítő 

szolgálatok, 

Rendőrség, 

Bíróság, 

Ügyészség, 

Magyar 

Államkincstár, 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság 

folyamatos, Ket.-

ben és az ágazati 

jogszabályokban 

meghatározottak 

szerint 

 

48700 

költségvetési 

támogatás   

398. 

közfoglalkoztatási 

feladatok 

végrehajtása 

2011. évi CVI. tv., 

375/2010. (XII. 31.) 

Korm. r. 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

5 fő 
települési 

önkormányzatok 

folyamatos 

 16200 

költségvetési 

támogatás   

  

399. hatósági feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

2 fő 
  

folyamatos 

 
6500 

költségvetési 

támogatás   

  

400. 
foglalkoztatási 

támogatások nyújtása 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

1 fő 
 

folyamatos 

 
3200 

költségvetési 

támogatás  
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rendelet számának 

csökkentése. 

nek vezetője 

401. szolgáltatási feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

2 fő 
 

folyamatos 

 
6500 

költségvetési 

támogatás  

 

402. 
Szociális igazgatás 

1993. évi III. tv., 1994. 

évi XLV. tv. 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások 

megállapítása, 

felülvizsgálata 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 7 fő 

Járási 

Népegészségügyi 

Intézet, Szociális 

és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

folyamatos 22700 

költségvetési 

támogatás 2014.07.31.  

403. 
Kommunális igazgatás 1999. évi XLIII. tv. 

temetők ellenőrzése, 

szolgáltatás 

engedélyezése 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 2014.07.31.  

404. Idegenrendészeti 

igazgatás 

2007. évi LXXX. tv., 

1993. évi LV. tv. 

állampolgársági 

eljárás, támogatások 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 

nincs folyamatos 800 
költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

405. Szabálysértési 

feladatok 
2012. évi II. tv. 

általános 

szabálysértési 

feladatok 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 2 fő nincs folyamatos 6500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

406. Állatvédelemi 

feladatok 
1998. évi XXVIII. tv. 

engedélyezés, 

ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

407. 
Honvédelmi igazgatás 

2011. évi  CXIII. tv., 

2011. évi CLXXVII. tv. 

helyi védelmi 

bizottsági feladatok 

ellátása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 

 
nincs folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

408. Ipari, és kereskedelmi 

igazgatás 

2007. évi LXXXVI. tv., 

2008. évi XL. tv.,2007. 

évi LXXXVI. tv. 

kötelezettség 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 1100 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

409. 
Vízügyi igazgatás 

2011. évi CCIX. tv., 

2003. évi LVIII. tv. 

kötelezés, szolgalom 

alapítás 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 1100 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

410. 
Oktatási feladatok 2011. évi CXC. tv. 

nyilvántartás vezetés, 

kötelezés, érettségi 

vizsga feladatlapok 

elosztása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

 

1 fő 

nincs folyamatos 1000 
költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

411. 
Igazságügyi ágazat 2003. évi CXXXIII. tv 

ingatlanvállalkozás 

felügyelete 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

412. 
Környezetvédelem 

306/2010 (XII.23.) 

Korm. r. 
ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

1 fő 

 
nincs folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  
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413. 
Földügy 1993. évi II. tv közreműködés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

414. 
Fegyveres biztonsági 

őrséggel kapcsolatos 

feladat 

1997. évi CLIX. tv. közreműködés 
jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető nincs folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

415. 
Közlekedési igazgatási 

feladatok (gépjármű, 

vezetői engedély) 

1999. évi LXXXIV. tv.,  

326/2011. (XII. 28.) 

Korm. r., 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
6 fő nincs folyamatos 19500 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

416. Bírság behajtási 

feladatok 
2004. évi CXL. tv. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
2 fő nincs folyamatos 6500 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

417. 

Személyazonosító 

igazolvány, útlevél, 

NEK-kártya, parkolási 

igazolvány kiállítása 

1992. évi LXVI. tv.,  

168/1999. (XI. 24.) 

Korm. r., 146/1993. (X. 

26.) Korm. r.,  1993. 

évi LXXIX, 2005. évi 

CXXXIX., 362/2011. 

(XII. 30.) Korm. 

r.,1998. évi XII. tv., 

218/2003. (XII. 11.) 

Korm. r. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
5 fő nincs folyamatos 16200 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

418. Egyéni vállalkozói 

ügyintézés 
2009. évi CXV. tv. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
3 fő nincs folyamatos 9700 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

419. 

Az ivóvizek ólom 

tartalmára vonatkozó 

határérték 

változásával 

kapcsolatos 

intézkedések 

201/2010. 

(X.25.) Korm. r. 

 

 

 

 

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

 

 

 

Közeg. és 

járványügyi 

védelem 

 

 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintéző, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,2 fő  

IV. 

évente 

 

 

 

 

 

700 

költségvetési 

támogatás 

Éves 

beszámoló 

 

 

 

 

 

  

420. 

A Humán Használatú 

Vizek adatgyűjtő 

rendszer kiépítésének 

területi támogatása 

 201/2012. 

(X.25.) Korm.r. 

 

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

 

 

Közeg. és 

járványügyi 

védelem 

 

 

 

 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintéző, 

közegészségü

0,2 fő   

IV. 

évente 

 

 

 

 

700 

költségvetési 

támogatás 

Éves 

beszámoló 

 

 

 

 

  



73/96 

gyi ellenőr 

421. 

Medencés fürdők 

ellenőrzése 

 

 

37/1996. 

(X.18.) NM.rend. 

 

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi 

védelem 

    Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintéző, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,2 fő   

a) 2014. május 

31. 

b) 2014. 

szeptember 5. 

700 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

422. 

 A természetes 

fürdőhelyek, 

fürdővizekkel 

kapcsolatos egyes 

hatósági feladatok 

kiemelt kezelése 

 78/2008.(IV.3.) Korm. 

r. 

 

 

Jelentés, eseti 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi 

védelem 

     folyamatos  

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

423. 

Külső téri 

levegőminőséggel 

kapcsolatos felmérés 

 

 

 

  

Hatósági 

nyilvántartás, jelentés, 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi 

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintéző, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,2 fő   
2014.december 

31. 
700 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

424. 

Belső téri 

levegőminőséggel 

kapcsolatos feladatok 

 

 

 

 

 

Az egészségügyi 

hatóságról és 

igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991.évi XI.tv. 

Hatósági 

nyilvántartás, jelentés, 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi 

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintéző, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,2 fő   
2014. december 

31. 
700 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

425. 

Környezeti 

szempontból 

fenntartható 

egészségügyi 

intézmények 

1991.évi XI.tv., a 

hulladékról szóló 

2012.évi CLXXXV.tv., 

1/2002.(I.11 

)EüM.rendelet 

Hatósági 

nyilvántartás, jelentés, 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

0,2 fő   
2014. december 

31. 
700 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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felmérése 

 

 

 

 

 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintéző, 

közegészségü

gyi ellenőr 

426. 

Bölcsödék 

közegészségügyi 

körülményeinek 

felmérése 

 

 

1991.évi XI.tv.,  

369/2013.(X.24.) 

Korm. r. 

Hatósági 

nyilvántartás, jelentés, 

hatósági intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők 

 

0,16 

fő 
 

2014. november 

30. 
500 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

427. 

A 39/2013. (II.14.) 

Korm. r. előírásainak 

meg nem felelő felirat 

vagy jelzés 

módosításának, 

cseréjének kiemelt 

ellenőrzése 

1999.évi XLII.tv. és 

39/2013.(II.14.) 

Korm.r. 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintézők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

1,04 

fő 
 folyamatos 3400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

428. 

A közforgalmú vasúti 

szolgáltatás 

nyújtására szolgáló 

vasúti üzemi 

létesítmények, a 

vasúti pálya 

tartozékainak 

személyforgalom 

számára megnyitott 

területein, valamint a 

várakozó helyeken, 

peronokon, továbbá a 

szórakoztató és 

vendéglátóipari 

egységekben, az 

aluljárókban és az 

egészségügyi 

szolgáltatóknál a 

dohányzási korlátozás 

betartásának kiemelt 

ellenőrzése 

1999.évi XLII.tv. és 

39/2013.(II.14.) 

Korm.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintézők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

1,04 

fő 
 folyamatos 3400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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429. 

A játszótereken és a 

megállókban a nem 

dohányzók 

védelméről szóló tv. 

előírásai betartásának 

kiemelt ellenőrzése 

1999.évi XLII.tv. és 

39/2013.(II.14.) 

Korm.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintézők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

1,04 

fő 
 folyamatos 3400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

430. 

Vitaminokat és 

ásványi anyagokat 

tartalmazó étrend-

kiegészítő 

készítmények 

ellenőrzése:  

- D-vitamint, illetve 

kalciumot is 

tartalmazó termékek 

esetében a két 

komponensre 

vonatkozóan célzott 

laboratóriumi 

vizsgálatok elvégzése 

37/2004.(IV.26.) 

EsZCsM.r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos 

és közeg-

járványügyi 

felügyelők 

 

0,12 

fő 
 2015.január 31. 400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

431. 

Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- speciális gyógyászati 

célra szánt tápszerek 

kategórián belül a 

„teljes napi étrendet 

biztosító speciális 

tápszer felnőtteknek” 

termékek célzott 

vizsgálata 

36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet, 

24/2003. (V. 9.) EüM 

rendelet,  

1924/2006/EK 

rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

és közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,12 

fő 
 2015.január 31. 400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

432. 

Étrend-kiegészítő 

készítmények közül a 

kiemelt célcsoportot 

képező potencia-

fokozás céljából 

forgalmazott 

termékek esetében 

37/2004. (IV.26.) 

EszCsM rendeletben, 

432/2012/EU rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

és közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,12 

fő  
 2015.január 31. 400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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gyógyszer-hatóanyag 

tartalomra célzott 

laboratóriumi 

vizsgálatok elvégzése 

433. 

 Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- anyatej-helyettesítő 

és anyatej-kiegészítő 

tápszerek kategória 

  36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet, 

20/2008. (V.14.) EüM 

rendelet, 

1924/2006/EK 

rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

  Járási 

tisztifőorvos, 

és közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,12 

fő 
  2015.január 31. 400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

  

434. 

Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- csecsemők és 

kisgyermekek 

számára készült, 

feldolgozott gabona 

alapú élelmiszerek, 

bébiételek kategória 

36/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet, 

41/2009/EK rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

  Járási 

tisztifőorvos, 

és közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,12 

fő 
 2015.január 31. 400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

435. 

Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- glutén-

érzékenyeknek szánt 

élelmiszerek kategória 

36/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet,  

41/2009/EK rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

  Járási 

tisztifőorvos, 

és közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,12 

fő 
 2015.január 31. 400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

436. 

Különleges 

táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek 

forgalmazásának 

ellenőrzése: 

- testtömeg-

csökkentés céljára 

szolgáló, csökkentett 

energiatartalmú 

étrendben 

felhasználásra szánt 

élelmiszerek 

kategórián belül a 

„testtömeg-

36/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet, 

27/2004. (IV.24.) 

ESzCsM rendelet, 

432/2012/EU 

Bizottsági rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

és közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,12 

fő 
 2015.január 31. 400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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csökkentés célját 

szolgáló a napi étrend 

egy részét (egy vagy 

több étkezés) 

helyettesítő 

élelmiszerek” célzott 

vizsgálata 

437. 

Cumik és cuclik 

egészségügyi 

követelményeinek, 

forgalmazás 

feltételeinek 

ellenőrzése: 

- szilikon gumiból 

készült etető cumik 

esetében a kioldható 

anyag tartalom 

meghatározása és a 

peroxid maradék 

kimutatása 

laboratóriumi 

vizsgálatokkal 

9/2002. (X.17.) 

ESzCsM rendelet 6.§. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

és közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,12 

fő 
 2015.január 31. 400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

438. 

Hazai kozmetikumot 

előállító cégek teljes 

körű komplex 

ellenőrzése 

1223/2009/EK 

rendelet és a 

246/2013 (VII.2) 

Korm. r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

és közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,12 

fő 
 2015.január 31. 400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

439. 

Forgalmazott 

kozmetikumok 

ellenőrzése, különös 

hangsúllyal a 

harmadik országokból 

származó termékekre 

1223/2009/EK 

rendelet és a 

246/2013 (VII.2.) 

Korm. r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

és közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,12 

fő 
 2015.január 31. 400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

440. 

Az eddig előregisztrált 

anyagok aktuális 

státuszának, és ennek 

megfelelően, a  

REACH rendelet 

vonatkozó 

előírásainak való 

megfelelés 

ellenőrzése 

Európai Parlament és 

a Tanács 

1907/2006/EK 

(REACH) rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintézők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,24 

fő 
 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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441. 

Az eddig előregisztrált 

anyagok aktuális 

státuszának, és ennek 

megfelelően, a  

REACH rendelet 

vonatkozó 

előírásainak való 

megfelelés 

ellenőrzése 

Európai Parlament és 

a Tanács 

1907/2006/EK 

(REACH) rendelet 23. 

cikke, illetve a 28. cikk 

(6) bekezdése 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintézők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,24 

fő 
 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

442. 

Biztonsági adatlapok 

ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACH rendelet XVII. 

mellékletének 11. 

függeléke, 

648/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintézők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,24 

fő 
 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

443. 

Korlátozás alá eső 

anyagok ellenőrzése: 

a REACH rendelet 

XVII. mellékletének 

28-30. tételében 

szereplő egyes, a XVII. 

melléklet 11. 

függelékében felsorolt 

anyagokra vonatkozó 

korlátozások 

ellenőrzése 

mosószerekben 

laboratóriumi 

vizsgálattal 

egybekötve 

REACH rendelet XVII. 

mellékletének 11. 

függeléke, 

648/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

rendelet 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintézők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,24 

fő 
 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

444. 

1272/2008 EK (CLP) 

rendelet hatálya alá 

tartozó anyagok és 

keverékek ellenőrzése 

 

 

1272/2008. EK. r. 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

0,24 

fő 

 

 

 

 

 

 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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ügyintézők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

445. 

Veszélyes 

anyaggal/keverékkel 

tevékenységet 

végzőknél a 

kockázatbecslés 

értékelése 

Kbtv. 19. § (2) 

bekezdés 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintézők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,24 

fő 

 

 

 

 

 

 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

446. 

Az 1., 2. és 4. 

terméktípusba tartozó 

felületfertőtlenítő 

szerek hatásossági 

vizsgálata 

mintavétellel 

 

316/2013.(VIII.28.) 

Korm. r. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintézők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,24 

fő 

 

 

 

 

 

 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

447. 

Biociddal kezelt 

árucikkek ellenőrzése 

 

 

 

 

528/2012.EK. 

rend. 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelő, 

környezet és 

település-

egészségügyi 

ügyintézők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,24 

fő 

 

 

 

 

 

 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

448. 

Az illetékességi 

területhez tartozó 

lakosság halálozási 

viszonyainak részletes 

elemzése a HAMIR 

(Halálozási Mutatók 

Információs 

Rendszere) 

segítségével 

1991. évi XI. tv. 3.§-

ának a) és b) pontja 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos  

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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449. 

A nevelési-oktatási 

intézményben folyó 

egészségfejlesztési 

tevékenységek 

támogatása, kiemelt 

figyelmet fordítva az 

egészséges 

táplálkozásra, a 

mindennapos 

testnevelésre, 

testmozgásra és a 

személyi higiénére 

20/2012.(VIII.31.) 

EMMI rendelet 128.§-

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

vezető ápoló,  

vezető 

védőnő és 

CSVSZ védőnő 

 

 

0,42 

fő 
 folyamatos 1400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

450. 

Népegészségügyi célú 

szűrések helyi 

koordinálása, 

lakossági tájékoztatás, 

kommunikáció 

elősegítése, 

kapcsolattartás az 

alapellátásban 

dolgozó 

szakemberekkel 

51/1997.(XII.18.) 

NM.rend. 

jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

vezető ápoló,  

vezető 

védőnő és 

CSVSZ védőnő 

0,42 

fő 
 folyamatos 1400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

451. 

Kistérségi, települési, 

helyi színtereken 

megvalósuló 

egészségfejlesztési 

programok 

támogatása, 

egészségkoalíciók és 

egészségszövetségek 

munkájának 

támogatása, részvétel 

új együttműködések 

létrehozásában 

 
jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

vezető ápoló,  

vezető 

védőnő és 

CSVSZ védőnő 

0,42 

fő 
 folyamatos 1400 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

452. 

A járványügyi 

felügyeletet kiszolgáló 

új Országos Szakmai 

Rendszer (OSZIR) 

bevezetése 

 

jelentés 

hatóságiintézkedés, 

nyilván tartás 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők 

 

0,25 

fő 
 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

453. 

Az életkorhoz kötött 

kötelező Human 

Papilloma Vírus (HPV) 

elleni védőoltások 

bevezetése a serdülő 

18/1998.(VI.3.) NM. 

rend. 

 

 

 

jelentés hatósági 

intézkedés,  

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,25 

fő 
 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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lányok körében iskolai 

kampányoltások 

keretében 

 

 

 

 

454. 

Az Európai Tanács 

2009. évi ajánlásának 

megfelelően a 

2014/2015. évi 

influenza szezonban 

el kell érni a 65 éven 

felüli lakosság 

körében a 75%-os 

átoltottságot 

Európai Tanács 

2009.évi ajánlása 

 

 

 

 

 

jelentés hatósági 

intézkedés,  

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők 

 

0,25 

fő 
 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

455. 

A vakcinát tároló 

intézményeknél a 

hűtőlánc 

biztosításának 

ellenőrzése 

18/1998.(VI.3.) NM. 

rend. 

 

 

 

 

 

jelentés hatósági 

intézkedés, 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,25 

fő 
 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

456. 

Az OSZIR-ban induló 

surveillance-ok 

működésének 

elősegítése 

 Nyilvántartás 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,25 

fő 
 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

457. 

Egészségügyi kártevők 

elleni védekezés a 

18/1998. (VI.3.) NM 

rendeletben, 

az OEK  „A tetvesség 

elleni védekezésről” 

szóló 3. számú 

Módszertani 

Levelében 

meghatározottak 

szerint 

18/1998.(VI.3.) 

NM.rend. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők 

 

0,25 

fő 

 

 

 

 

 

 

 folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

458. 

Háziorvosi 

rendelőkben a textília 

mosása, cseréje 

rendszerének 

ellenőrzése 

18/1998. 

(VI.3.) NM.rend. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,08 

fő 
 folyamatos 300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

459. 
Önálló kistérségi 

járóbeteg 

szakrendelők 

15/2005.(V.2.) 

EüM.rend., 

96/2003.(VII.15.) 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

Járási 

tisztifőorvos, 

járási vezető 

0,08 

fő 
 Folyamatos 300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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ellenőrzése Korm. r., 

60//2003.(X.20.) 

ESzCsM.rend., 

2004.évi CXL.tv., 

323/2010.(XII.27.) 

Korm. r., 1997.évi 

XLIV.tv., 

40/2004.(IV.26.) 

ESzCsM. rend., 

2001.évi XXII.tv. 

védelem ápoló 

460. 

A telephellyel 

rendelkező 

gyógymasszőrök 

átfogó ellenőrzése 

15/2005.(V.2.) 

EüM.rend., 

96/2003.(VII.15.) 

Korm. r., 

60//2003.(X.20.) 

ESzCsM.rend., 

2004.évi CXL.tv., 

323/2010.(XII.27.) 

Korm. r., 1997.évi 

XLIV.tv., 

40/2004.(IV.26.) 

ESzCsM. rend., 

2001.évi XXII.tv. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

járási vezető 

ápoló 

0,08 

fő 
 folyamatos 300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

461. 
Magán nőgyógyászok 

minimumfeltételeinek 

ellenőrzése 

15/2005.(V.2.) 

EüM.rend., 

96/2003.(VII.15.) 

Korm. r., 

60//2003.(X.20.) 

ESzCsM.rend., 

2004.évi CXL.tv., 

323/2010.(XII.27.) 

Korm. r., 1997.évi 

XLIV.tv., 

40/2004.(IV.26.) 

ESzCsM. rend., 

2001.évi XXII.tv. 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

járási vezető 

ápoló 

0,08 

fő 
 Folyamatos 300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

462. 

Járási ápolási 

szakfelügyeleti 

tevékenység 

végrehajtása 

15/2005.(V.2.) 

EüM.rend., 

96/2003.(VII.15.) 

Korm. r., 

60//2003.(X.20.) 

ESzCsM.rend., 

2004.évi CXL.tv., 

323/2010.(XII.27.) 

Korm. r., 1997.évi 

Jelentés, hatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

járási vezető 

ápoló 

0,08 

fő 
 Folyamatos 300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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XLIV.tv., 

40/2004.(IV.26.) 

ESzCsM. rend., 

2001.évi XXII.tv. 

463. 

Járási védőnői 

szakfelügyeleti 

tevékenység 

 

51/1997.(XII.18.) 

NM.rend. 

 

Jelentéshatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

vezető 

védőnő 

0,14 

fő 

 

 

 Folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

464. 
Oltókörök ellenőrzése 

18/1998. (VI.3.) NM 

rendelet 

Jelentéshatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,16 

fő 
 

2014.12.31. 
500 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

465. 
Bentlakásos szociális 

intézmények higiénés 

ellenőrzése 

1/2000. (I.7.) SZCSM 

rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények 

szakmai feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

Jelentéshatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők 

0,09 

fő 
 

2014.12.31. 
300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

466. Fogorvosi rendelők 

higiénés ellenőrzése 

60/2003. (X.20.) 

ESzCsM rendelet az 

egészségügyi 

szolgáltatások 

nyújtásához szükséges 

szakmai 

minimumfeltételekről 

Jelentéshatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

közeg-

járványügyi 

felügyelők, 

közegészségü

gyi ellenőr 

0,25 

fő 
 

2014.12. 31. 
900 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

467. 
Fogorvosi rendelők 

ápolás-szakfelügyeleti 

ellenőrzése 

4/2004. (Ii.25.) EüM 

rendelet és általános 

szabályok 

Jelentéshatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

járási vezető 

ápoló  

0,08 

fő 

 

 

 

 
2014.12.31. 

300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

468. 

Háziorvosi, házi 

gyermekorvosi 

rendelők ápolás-

szakfelügyeleti 

ellenőrzése  

4/2004. (Ii.25.) EüM 

rendelet és általános 

szabályok 

Jelentéshatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

járási vezető 

ápoló  

0,08 

fő 

 

 

 

 
2014.12. 31. 

300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 

 

469. 
Bentlakásos szociális 

intézmények ápolási 

szakfelügyelete 

1/2000. (I.7.) SZCSM 

rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények 

szakmai feladatairól és 

működésük 

feltételeiről 

Jelentéshatósági 

intézkedés 

Közegészségü

gyi és 

járványügyi  

védelem 

Járási 

tisztifőorvos, 

járási vezető 

ápoló  

0,08 

fő 

 

 

 

 2014.12. 31. 300 

költségvetési 

támogatás 
Éves 

beszámoló 
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470. 
Általános Igazgatási 
feladatok 
 

 
Kormányhivatali 
SZMSZ (KIM utasítás), 
ügyrend, szabályzatok, 
utasítások 
 

Ügyrend, munkaköri 
leírás, utasítás, 
döntés, beszámoló, 
jelentés, 
adatszolgáltatás, 
tájékoztató 
 

a 
szakigazgatási 
szerv a 
jogszabályokn
ak és a 
szakmai 
követelménye
knek 
megfelelve 
működik 
 

Földhivatali 
hivatalvezető 

1 fő 
FÖMI 
 

folyamatos 
 

4000 
 
saját bevétel 
 

 
folyamatos 
 

Sarkadi 

járás 

471. 
Ingatlan-nyilvántartási 

feladatok 

 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 1997. évi 

CXLI. tv., 1996. évi 

LXXXV. tv. 2013. évi 

CXXII. tv. 1959. évi IV. 

tv. 1994. évi LV. 

tv,2013. V. tv. 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 

109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet, 

176/2009. (XII. 28.) 

FVM rendelet 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A 

szakigazgatási 

szerv 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

Földhivatali 

hivatalvezető 
3 fő FÖMI folyamatos 11800 saját bevétel folyamatos  

472. Földmérési feladatok 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm rendelet, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 1993. évi 

II. tv., 1996. évi LXXVI. 

tv., 28/1994. Korm. r., 

178/2008. Korm. r., 

63/2005. Korm. r., 

16/1997. FM rendelet, 

21/1997. FM-HM 

együttes rendelet, 

63/1999. FVM-HM-PM 

együttes rendelet, 

166/2009. FVM 

rendelet, 197/2009. 

Korm. r., 44/2006. 

FVM rendelet, 

25/2013. (IV. 16.) VM 

rendelet, 15/2013. (III. 

11.) VM rendelet, 

2004. évi CXL. 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A 

szakigazgatási 

szerv 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

Földmérési 

osztályvezető 
2 fő FÖMI folyamatos 7900 saját bevétel folyamatos  
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tv.,2009. évi XXXVII. 

tv., 2007. évi CXXIII. 

tv., 7/1996. Korm. r., 

2004. évi CXL. tv., 

2007. évi CXXIII. tv. 

473. 

 

Földvédelmi, 

földhasználat, 

földminősítési 

feladatok 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2004. évi CXL 

tv, 1994. évi LV. tv, 

2007. évi CXXIX. tv., 

2013. évi CXXII. tv, 

2013. évi CCXII. tv, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 16/2002. 

Korm. r., 356/2007. 

Korm. r., 221/2008. 

Korm. r., 105/1999. 

FVM rendelet, 

155/2009. FVM 

rendelet 

 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A 

szakigazgatási 

szerv 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

Földmérési 

osztályvezető 
2 fő FÖMI folyamatos 7800 saját bevétel folyamatos  

474. 

Hatósági jóváhagyás 

(földhasználat), 

hatósági ellenőrzés 

(földhasználat, 

tulajdonjog) 

regisztráció, szankció, 

alkalmazása 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2013. évi 

CXXII tv, 2013. évi 

CCXII. tv, 

döntés, megkeresés, 

A 

szakigazgatási 

szerv 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

 

Földhivatali 

hivatalvezető 
1 fő FÖMI folyamatos 3900 saját bevétel folyamatos  

475. 
I. fokú gyámhatósági 

tevékenység 

 

1997.évi XXXI. tv., 

149/1997. (IX. 10.) 

Korm. r., 331/2006. 

(XII. 23.) Korm. r., 

1952. évi III. tv., 1952. 

évi IV. tv. 1959. évi IV. 

tv., illetve 2014. 

március 15-től a 2013. 

évi V. tv.. 2013. évi 

CLXXVII. Tv. 6.§ (1) 

Jegyzőkönyv, döntés 

(végzés, határozat) 

 

alapfeladat 

 

 

 

 

Gyámhivatali 

hivatalvezető 

 

 

 

 

8 fő 

 

 

 

 

Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatok, 

Családsegítő 

szolgálatok, 

Rendőrség, 

Bíróság, 

Ügyészség, 

Magyar 

Államkincstár, 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság 

folyamatos, Ket.-

ben és az ágazati 

jogszabályokban 

meghatározottak 

szerint 

 

31100 
költségvetési 
támogatás 
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476. 
Szociális igazgatás 

1993. évi III. tv., 1994. 

évi XLV. tv. 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások 

megállapítása, 

felülvizsgálata 

jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
4 fő 

Járási 

Népegészségügyi 

Intézet, Szociális 

és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

folyamatos 15607 
költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

477. 
Kommunális igazgatás 1999. évi XLIII. tv. 

temetők ellenőrzése, 

szolgáltatás 

engedélyezése 

jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
0,1 fő nincs folyamatos 400 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

478. Idegenrendészeti 

igazgatás 

2007. évi LXXX. tv., 

1993. évi LV. tv. 

állampolgársági 

eljárás, támogatások 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
0,3 fő nincs folyamatos 1200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

479. Szabálysértési 

feladatok 
2012. évi II. tv. 

általános 

szabálysértési 

feladatok 

jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
1 fő nincs folyamatos 3900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

480. 
Állatvédelemi 

feladatok 

 

1998. évi XXVIII. tv. 
engedélyezés, 

ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
0,1 fő nincs folyamatos 400 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

481. 
Honvédelmi igazgatás 

2011. évi  CXIII. tv., 

2011. évi CLXXVII. tv. 

helyi védelmi 

bizottsági feladatok 

ellátása 

jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
0,2 fő nincs folyamatos 800 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

482. Ipari, és kereskedelmi 

igazgatás 

2007. évi LXXXVI. tv., 

2008. évi XL. tv.,2007. 

évi LXXXVI. tv. 

kötelezettség 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
0,1 fő nincs folyamatos 400 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

483. 
Vízügyi igazgatás 

2011. évi CCIX. tv., 

2003. évi LVIII. tv. 

kötelezés, szolgalom 

alapítás 

jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
0,1 fő nincs folyamatos 400 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

484. 
Oktatási feladatok 2011. évi CXC. tv. 

nyilvántartás vezetés, 

kötelezés, érettségi 

vizsga feladatlapok 

elosztása 

jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
0,3 fő nincs folyamatos 1200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

485. 
Igazságügyi ágazat 2003. évi CXXXIII. tv 

ingatlanvállalkozás 

felügyelete 

jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
0,1 fő nincs folyamatos 400 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

486. 
Környezetvédelem 

306/2010 (XII.23.) 

Korm. r. 
ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
0,1 fő nincs folyamatos 400 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

487. 
Földügy 1993. évi II. tv közreműködés 

jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
0,1 fő nincs folyamatos 400 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

488. 
Fegyveres biztonsági 

őrséggel kapcsolatos 

feladat 

1997. évi CLIX. tv. közreműködés 
jogszerű 

feladatellátás 

Hatósági 

osztályvezető 
0,1 fő nincs folyamatos 400 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

489. 
Közlekedési igazgatási 

feladatok (gépjármű, 

vezetői engedély) 

1999. évi LXXXIV. tv.,  

326/2011. (XII. 28.) 

Korm. r., 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
2 fő nincs folyamatos 7900 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

490. Bírság behajtási 

feladatok 
2004. évi CXL. tv. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
1 fő nincs folyamatos 400 

költségvetési 

támogatás folyamatos  
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491. 

Személyazonosító 

igazolvány, útlevél, 

NEK-kártya, parkolási 

igazolvány kiállítása 

1992. évi LXVI. tv.,  

168/1999. (XI. 24.) 

Korm. r.,146/1993. (X. 

26.) Korm. r., 1993. évi 

LXXIX, 2005. évi 

CXXXIX., 362/2011. 

(XII. 30.) Korm. 

r.,1998. évi XII. tv., 

218/2003. (XII. 11.) 

Korm. r. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
2 fő nincs folyamatos 7900 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

492. Egyéni vállalkozói 

ügyintézés 
2009. évi CXV. tv. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
1 fő nincs folyamatos 4000 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

493. 

közfoglalkoztatási 

feladatok 

végrehajtása 

2011. évi CVI. tv., 

375/2010. (XII. 31.) 

Korm. r. 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

5 fő 
települési 

önkormányzatok 

folyamatos 

 19500 

költségvetési 

támogatás   

  

494. hatósági feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

 1,6 fő 
  

folyamatos 

 
6300 

költségvetési 

támogatás   

  

495. 
foglalkoztatási 

támogatások nyújtása 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

 0,5 fő 
 

folyamatos 

 
2000 

költségvetési 

támogatás   

496. szolgáltatási feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

 0,9 fő 
 

folyamatos 

 
3600 

költségvetési 

támogatás   
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497. 

Első fokú kiemelt 

építésügyi hatósági 

feladatok ellátása 

 

1997. évi LXXVIII. tv. 
343/2006. (XII. 23.) 
Korm.r. 
 

Az épített környezet 

alakítása és védelme 

érdekében az 

építésügy körében 

jogbiztonság 

érvényesítése, 

jogszabályszerűség 

elősegítése és annak 

betartatása 

Jogszerű 

feladatellátás 

Járási 

szakigazgatási 

szerv 

hivatalvezetőj

e 

  folyamatos  

költségvetési 

támogatás  
Szarvasi 

járás 

498. 

Első fokú 

építésfelügyeleti 

hatósági feladatok 

ellátása 

1997. évi LXXVIII. tv., 
343/2006. (XII. 23.) 
Korm. r. 
 

Az épített környezet 

alakítása és védelme 

érdekében;építési 

folyamat felügyelete, 

építmények műszaki 

állapotának 

ellenőrzése, 

szabálytalan építési 

tevékenységek 

feltárása és 

nyilvántartásba vétele 

Jogszerű 

feladatellátás 

Járási 

szakigazgatási 

szerv 

hivatalvezetőj

e 

4 fő  folyamatos 19700 

költségvetési 

támogatás   

499. 
Általános Igazgatási 
feladatok 
 

 
Kormányhivatali 
SZMSZ (KIM utasítás), 
ügyrend, szabályzatok, 
utasítások 
 

Ügyrend, munkaköri 
leírás, utasítás, 
döntés, beszámoló, 
jelentés, 
adatszolgáltatás, 
tájékoztató 
 

 
A 
szakigazgatási 
hivatal a 
jogszabályokn
ak és a 
szakmai 
követelménye
knek 
megfelelve 
működik 
 

hivatalvezető 1 fő 
FÖMI 
 

folyamatos 
 

4900 
 
saját bevétel 
 

 
folyamatos 
 

 

500. 
Ingatlan-nyilvántartási 

feladatok 

 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 1997. évi 

CXLI. tv., 1996. évi 

LXXXV. tv. 2013. évi 

CXXII. tv. 1959. évi IV. 

tv. 1994. évi LV. 

tv,2013. V. tv. 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 

109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet, 

176/2009. (XII. 28.) 

FVM rendelet, 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A 

szakigazgatási 

hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

hivatalvezető 4 fő FÖMI folyamatos 19700 saját bevétel folyamatos  
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501. Földmérési feladatok 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm rendelet, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 1993. évi 

II. tv., 1996. évi LXXVI. 

tv., 28/1994. Korm. r., 

178/2008. Korm. r., 

63/2005. Korm. r., 

16/1997. FM rendelet, 

21/1997. FM-HM 

együttes rendelet, 

63/1999. FVM-HM-PM 

együttes rendelet, 

166/2009. FVM 

rendelet, 197/2009. 

Korm. r., 44/2006. 

FVM rendelet, 

25/2013. (IV. 16.) VM 

rendelet, 15/2013. (III. 

11.) VM rendelet, 

2004. évi CXL. 

tv.,2009. évi XXXVII. 

tv., 2007. évi CXXIII. 

tv., 7/1996. Korm. r., 

2004. évi CXL. tv., 

2007. évi CXXIII. Tv. 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A 

szakigazgatási 

hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 3 fő FÖMI folyamatos 14800 saját bevétel folyamatos  

502. 

 

Földvédelmi, 

földhasználat, 

földminősítési 

feladatok 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2004. évi CXL 

tv, 1994. évi LV. tv, 

2007. évi CXXIX. tv., 

2013. évi CXXII. tv, 

2013. évi CCXII. tv, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 16/2002. 

Korm. r., 356/2007. 

Korm. r., 221/2008. 

Korm. r., 105/1999. 

FVM rendelet, 

155/2009. FVM 

rendelet, 

 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A 

szakigazgatási 

hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

hivatalvezető 2 fő FÖMI folyamatos 9900 saját bevétel folyamatos  

503. 

Hatósági jóváhagyás 

(földhasználat), 

hatósági ellenőrzés 

(földhasználat, 

tulajdonjog) 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2013. évi 

CXXII tv, 2013. évi 

CCXII. tv, 

döntés, megkeresés, 

A 

szakigazgatási 

hivatal 

szervezeti 

egysége a 

hivatalvezető 1 fő FÖMI folyamatos 4900 saját bevétel folyamatos  
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regisztráció, szankció, 

alkalmazása 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

 

504. 
I. fokú gyámhatósági 

tevékenység 

 

1997.évi XXXI. tv., 

149/1997. (IX. 10.) 

Korm. r., 331/2006. 

(XII. 23.) Korm. r., 

1952. évi III. tv., 1952. 

évi IV. tv. 1959. évi IV. 

tv., illetve 2014. 

március 15-től a 2013. 

évi V. tv.. 2013. évi 

CLXXVII. tv. 6.§ (1) 

Jegyzőkönyv, döntés 

(végzés, határozat) 

 

alapfeladat 

 

 

 

 

hivatalvezető 

 

 

 

 

4 fő 

Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatok, 

Családsegítő 

szolgálatok, 

Rendőrség, 

Bíróság, 

Ügyészség, 

Magyar 

Államkincstár, 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság 

folyamatos, Ket.-

ben és az ágazati 

jogszabályokban 

meghatározottak 

szerint 

 

19700 

költségvetési 

támogatás   

505. 

közfoglalkoztatási 

feladatok 

végrehajtása 

2011. évi CVI. tv., 

375/2010. (XII. 31.) 

Korm. 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése. 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

2 fő 

települési 

önkormányzatok 

és más 

közfoglalkoztató

k 

folyamatos 

 9900 

költségvetési 

támogatás   

506. hatósági feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

Az 

álláskeresők 

regisztrációja, 

a regisztráció 

szüneteltetés

e, 

megszüntetés

e álláskeresési 

ellátások 

folyósítása, 

szüneteltetés

e, 

megszüntetés

e 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

2 fő   települési 

önkormányzatok 

folyamatos 

 
9900 

költségvetési 

támogatás   

507. 
foglalkoztatási 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

A 

rendelkezésre 

Járási Hivatal 

Járási 

1 fő 
 

folyamatos 

 
4900 költségvetési   
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támogatások nyújtása LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

célértékek elérése álló 

decentralizált 

NFA keret 

hatékony 

felhasználása 

a 

foglalkoztatás 

bővítése 

érdekében 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

támogatás 

508. szolgáltatási feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

Állásfeltárás, 

munkáltatói 

kapcsolattartá

s, 

munkaerőigé

nyek 

rögzítése, 

munkaközvetí

tés, 

tanácsadások 

nyújtása 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

2 fő 
 

folyamatos 

 
9900 

költségvetési 

támogatás   

509. 
Szociális igazgatás 

1993. évi III. tv., 1994. 

évi XLV. tv. 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások 

megállapítása, 

felülvizsgálata 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

7,5 fő 

Járási 

Népegészségügyi 

Intézet, Szociális 

és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

folyamatos 37000 
költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

510. 
Kommunális igazgatás 1999. évi XLIII. tv. 

temetők ellenőrzése, 

szolgáltatás 

engedélyezése 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

1 fő 
nincs folyamatos 4935 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

511. Idegenrendészeti 

igazgatás 

2007. évi LXXX. tv., 

1993. évi LV. tv. 

állampolgársági 

eljárás, támogatások 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

2 fő 
nincs folyamatos 9900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

512. Szabálysértési 

feladatok 
2012. évi II. tv. 

általános 

szabálysértési 

feladatok 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

2 fő 
nincs folyamatos 9900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

513. Állatvédelemi 

feladatok 
1998. évi XXVIII. tv. 

engedélyezés, 

ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 
nincs folyamatos 2500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

514. 
Honvédelmi igazgatás 

2011. évi  CXIII. tv., 

2011. évi CLXXVII. tv. 

helyi védelmi 

bizottsági feladatok 

ellátása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

1 fő 
nincs folyamatos 4935 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

515. Ipari, és kereskedelmi 

igazgatás 

2007. évi LXXXVI. tv., 

2008. évi XL. tv.,2007. 

évi LXXXVI. tv. 

kötelezettség 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 
nincs folyamatos 2500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  
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516. 
Vízügyi igazgatás 

2011. évi CCIX. tv., 

2003. évi LVIII. tv. 

kötelezés, szolgalom 

alapítás 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 
nincs folyamatos 2500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

517. 
Oktatási feladatok 2011. évi CXC. tv. 

nyilvántartás vezetés, 

kötelezés, érettségi 

vizsga feladatlapok 

elosztása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 
nincs folyamatos 2500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

518. 
Igazságügyi ágazat 2003. évi CXXXIII. tv 

ingatlanvállalkozás 

felügyelete 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 
nincs folyamatos 2500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

519. 
Környezetvédelem 

306/2010 (XII.23.) 

Korm. r. 
ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 
nincs folyamatos 2500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

520. 
Földügy 1993. évi II. tv. közreműködés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 
nincs folyamatos 2500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

521. 
Fegyveres biztonsági 

őrséggel kapcsolatos 

feladat 

1997. évi CLIX. tv. közreműködés 
jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,5 fő 
nincs folyamatos 2431 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

522. 
Közlekedési igazgatási 

feladatok (gépjármű, 

vezetői engedély) 

1999. évi LXXXIV. tv.,  

326/2011. (XII. 28.) 

Korm. r., 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 

3 fő 
nincs folyamatos 14800 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

523. Bírság behajtási 

feladatok 
2004. évi CXL. tv. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 

0,5 fő 
nincs folyamatos 2400 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

524. 

Személyazonosító 

igazolvány, útlevél, 

NEK-kártya, parkolási 

igazolvány kiállítása 

1992. évi LXVI. tv.,  

168/1999. (XI. 24.) 

Korm. r, 146/1993. (X. 

26.) Korm. r.,  1993. 

évi LXXIX, 2005. évi 

CXXXIX., 362/2011. 

(XII. 30.) Korm. 

r.,1998. évi XII. tv., 

218/2003. (XII. 11.) 

Korm. r. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 

3 fő 
nincs folyamatos 14800 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

525. Egyéni vállalkozói 

ügyintézés 
2009. évi CXV. tv. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 

1 fő 
nincs folyamatos 4900 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

526. Általános Igazgatási 
feladatok 

 
Kormányhivatali 
SZMSZ (KIM utasítás), 
ügyrend, szabályzatok, 
utasítások 

Ügyrend, munkaköri 
leírás, utasítás, 
döntés, beszámoló, 
jelentés, 
adatszolgáltatás, 
tájékoztató 

 
A hivatal a 
jogszabályokn
ak és a 
szakmai 
követelménye
knek 
megfelelve 
működik 

hivatalvezető 1 fő FÖMI folyamatos 4700 
 
saját bevétel 
 

 
folyamatos 
 

Szeghal

mi járás 

527. 
Ingatlan-nyilvántartási 

feladatok 

 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 1997. évi 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

osztályvezető 4 fő FÖMI folyamatos 18900 saját bevétel folyamatos  
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CXLI. tv., 1996. évi 

LXXXV. tv. 2013. évi 

CXXII. tv. 1959. évi IV. 

tv. 1994. évi LV. 

tv,2013. V. tv. 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 

109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet, 

176/2009. (XII. 28.) 

FVM rendelet 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

528. Földmérési feladatok 

 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm rendelet, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 1993. évi 

II. tv., 1996. évi LXXVI. 

tv., 28/1994. Korm. r., 

178/2008. Korm. r., 

63/2005. Korm. r., 

16/1997. FM rendelet, 

21/1997. FM-HM 

együttes rendelet, 

63/1999. FVM-HM-PM 

együttes rendelet, 

166/2009. FVM 

rendelet, 197/2009. 

Korm. r., 44/2006. 

FVM rendelet, 

25/2013. (IV. 16.) VM 

rendelet, 15/2013. (III. 

11.) VM rendelet, 

2004. évi CXL. 

tv.,2009. évi XXXVII. 

tv., 2007. évi CXXIII. 

tv., 7/1996. Korm. r., 

2004. évi CXL. tv., 

2007. évi CXXIII. Tv. 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

osztályvezető 2 fő FÖMI folyamatos 9400 saját bevétel folyamatos  

529. 

 

Földvédelmi, 

földhasználat, 

földminősítési 

feladatok 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2004. évi CXL 

tv, 1994. évi LV. tv, 

2007. évi CXXIX. tv., 

2013. évi CXXII. tv, 

2013. évi CCXII. tv, 

149/2012. (XII. 28.) 

VM rendelet, 16/2002. 

 

Utasítás, útmutató, 

döntés, megkeresés, 

felterjesztés, 

beszámoló, jelentés, 

adatszolgáltatás, 

tájékoztató 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

osztályvezető 3 fő FÖMI folyamatos 14200 saját bevétel folyamatos  



94/96 

Korm. r., 356/2007. 

Korm. r., 221/2008. 

Korm. r., 105/1999. 

FVM rendelet, 

155/2009. FVM 

rendelet 

megfelelve 

működik 

530. 

Hatósági jóváhagyás 

(földhasználat), 

hatósági ellenőrzés 

(földhasználat, 

tulajdonjog) 

regisztráció, szankció, 

alkalmazása 

338/2006. (XII. 23.) 

Korm. r., 2013. évi 

CXXII tv, 2013. évi 

CCXII. tv, 

döntés, megkeresés, 

A hivatal 

szervezeti 

egysége a 

jogszabályokn

ak és a 

szakmai 

követelménye

knek 

megfelelve 

működik 

hivatalvezető 1 fő FÖMI folyamatos 4700 saját bevétel folyamatos  

531. 
I. fokú gyámhatósági 

tevékenység 

 

1997.évi XXXI. tv., 

149/1997. (IX. 10.) 

Korm. r., 331/2006. 

(XII. 23.) Korm. r., 

1952. évi III. tv., 1952. 

évi IV. tv. 1959. évi IV. 

tv., illetve 2014. 

március 15-től a 2013. 

évi V. tv.. 2013. évi 

CLXXVII. Tv. 6.§ (1) 

Jegyzőkönyv, döntés 

(végzés, határozat) 

 

alapfeladat 

 

 

 

 

hivatalvezető 

 

 

 

 

5 fő 

 

 

 

 

Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatok, 

Családsegítő 

szolgálatok, 

Rendőrség, 

Bíróság, 

Ügyészség, 

Magyar 

Államkincstár, 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság 

folyamatos, Ket.-

ben és az ágazati 

jogszabályokban 

meghatározottak 

szerint 

 

23600 

költségvetési 

támogatás   

532. 

közfoglalkoztatási 

feladatok 

végrehajtása 

2011. évi CVI. tv., 

375/2010. (XII. 31.) 

Korm. 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

MK igazgató, 

Járási Hivatal 

Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségé

nek vezetője 

2 fő 
települési 

önkormányzatok 

folyamatos 

 9400 

költségvetési 

támogatás   

  

533. hatósági feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

 3 fő 
  

folyamatos 

 
14200 

költségvetési 

támogatás   
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534. 
foglalkoztatási 

támogatások nyújtása 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

 2 fő 
 

folyamatos 

 
9400 

költségvetési 

támogatás   

535. szolgáltatási feladatok 

1991. évi IV. tv., 1994. 

évi 

LXVI. tv., 30/2000 

(IX.15.) GM rendelet, 

6/1996 (VII.16) MüM 

rendelet 

a feladat végrehajtása 

során meghatározott 

célértékek elérése 

A 

foglalkoztatot

tság növelése, 

az 

álláskeresők 

számának 

csökkentése 

 1 fő 
 

folyamatos 

 
4700 

költségvetési 

támogatás  

 

536. 
Szociális igazgatás 

1993. évi III. tv., 1994. 

évi XLV. tv. 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások 

megállapítása, 

felülvizsgálata 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 5 fő 

Járási 

Népegészségügyi 

Intézet, Szociális 

és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

folyamatos 23600 
költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

537. 
Kommunális igazgatás 1999. évi XLIII. tv. 

temetők ellenőrzése, 

szolgáltatás 

engedélyezése 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 0,2 fő nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

kapcsolt 

munkakö

rben 

538. Idegenrendészeti 

igazgatás 

2007. évi LXXX. tv., 

1993. évi LV. tv. 

állampolgársági 

eljárás, támogatások 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 4700 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

539. Szabálysértési 

feladatok 
2012. évi II. tv. 

általános 

szabálysértési 

feladatok 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 4700 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  

540. Állatvédelemi 

feladatok 
1998. évi XXVIII. tv. 

engedélyezés, 

ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 0,1 fő nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

kapcsolt 

munkakö

rben 

541. 
Honvédelmi igazgatás 

2011. évi  CXIII. tv., 

2011. évi CLXXVII. tv. 

helyi védelmi 

bizottsági feladatok 

ellátása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 0,2 fő nincs folyamatos 900 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

kapcsolt 

munkakö

rben 

542. Ipari, és kereskedelmi 

igazgatás 

2007. évi LXXXVI. tv., 

2008. évi XL. tv.,2007. 

évi LXXXVI. tv. 

kötelezettség 

megállapítása 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 0,1 fő nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

kapcsolt 

munkakö

rben 

543. 
Vízügyi igazgatás 

2011. évi CCIX. tv., 

2003. évi LVIII. tv. 

kötelezés, szolgalom 

alapítás 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 0,1 fő nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

kapcsolt 

munkakö

rben 

544. 
Oktatási feladatok 2011. évi CXC. tv. 

nyilvántartás vezetés, 

kötelezés, érettségi 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 1 fő nincs folyamatos 4700 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31.  
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vizsga feladatlapok 

elosztása 

545. 
Igazságügyi ágazat 2003. évi CXXXIII. tv 

ingatlanvállalkozás 

felügyelete 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,05 

fő 
nincs folyamatos 200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

kapcsolt 

munkakö

rben 

546. 
Környezetvédelem 

306/2010 (XII.23.) 

Korm. r. 
ellenőrzés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 0,1 fő nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

kapcsolt 

munkakö

rben 

547. 
Földügy 1993. évi II. tv közreműködés 

jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 

0,05 

fő 
nincs folyamatos 200 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

kapcsolt 

munkakö

rben 

548. 
Fegyveres biztonsági 

őrséggel kapcsolatos 

feladat 

1997. évi CLIX. tv. közreműködés 
jogszerű 

feladatellátás 
osztályvezető 0,1 fő nincs folyamatos 500 

költségvetési 

támogatás 
2014.07.31. 

kapcsolt 

munkakö

rben 

549. 
Közlekedési igazgatási 

feladatok (gépjármű, 

vezetői engedély) 

1999. évi LXXXIV. tv., 

326/2011. (XII. 28.) 

Korm. r., 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
5 fő nincs folyamatos 23622 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

550. Bírság behajtási 

feladatok 
2004. évi CXL. tv. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
1 fő nincs folyamatos 4700 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

551. 

Személyazonosító 

igazolvány, útlevél, 

NEK-kártya, parkolási 

igazolvány kiállítása 

1992. évi LXVI. tv.,  

168/1999. (XI. 24.) 

Korm. r. 146/1993. (X. 

26.) Korm. r.,  1993. 

évi LXXIX, 2005. évi 

CXXXIX., 362/2011. 

(XII. 30.) Korm. 

r.,1998. évi XII. tv., 

218/2003. (XII. 11.) 

Korm. r. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
5 fő nincs folyamatos 23711 

költségvetési 

támogatás folyamatos  

552. Egyéni vállalkozói 

ügyintézés 
2009. évi CXV. tv. 

Jogszerű hatósági 
ügyintézés 

jogszerű 

feladatellátás 

Okmányirodai 

osztályvezető 
1 fő nincs folyamatos 4700 

költségvetési 

támogatás 
folyamatos  
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A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2014. ÉVI INTÉZMÉNYI MUNKATERVÉBEN 
SZEREPLŐ EGYES INTÉZKEDÉSEK SZÖVEGES ISMERTETÉSE 

 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., alapító okiratának 
kelte és száma: 2013. március 22., XXII-6/95/16/2013., adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-
04, statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04, törzsszáma: 789268) feladat- és hatáskörébe 
tartozó 2014. évi tevékenységét a jelen intézményi munkaterv foglalja össze. 

 
A Békés Megyei Kormányhivatal intézményi munkaterve a kormányzati stratégiai irányításról szóló 
38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára által kiadott, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok éves intézményi munkaterveinek elkészítéséről szóló módszertani útmutató 
iránymutatásai alapján készült rövid távú stratégiai tervdokumentum. 
 
Az intézményi munkaterv a 2014. január 1. napja és 2014. december 31. napja közötti tervezési 
időszakra vonatkozik.  
 
A munkatervben foglalt célkitűzések, intézkedések, intézményi feladatok nyomon követése a 
kormánymegbízott feladata. 
 
Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának 
rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott egy éves 
korrupciómegelőzési intézkedési tervet - táblázatos formában - a jelen intézményi munkaterv 
melléklete tartalmazza. 
 
A jelen intézményi munkaterv a Kormányhivatal feladatainak összefoglaló és lényegi számbavételét 
tartalmazza, kitérve azok költségvetési vonatkozásaira is. Az egyes feladatok ellátásának költsége a 
tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló adatok figyelembevételével ezer forintban megadott, 
előzetesen tervezett költség.  A feladatok meghatározása a Békés Megyei Kormányhivatal alapvető 
intézményi célkitűzéseivel összhangban történt. Ezen alapvető intézményi célkitűzések: a szervezeti 
egységek jogszerű és hatékony feladatellátása, az ügyfélbarát ügyintézési gyakorlat érvényesítése, a 
szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése, magasan képzett kormánytisztviselők, kormányzati 
ügykezelők és munkavállalók alkalmazása. 
 
Az intézményi feladatok meghatározását, azok eredményét, szervezeten belüli felelősét, és a feladat 
ellátás tervezése szempontjából lényeges egyéb körülményeket a csatolt táblázat tartalmazza. Azon 
szervezeti egységek esetében, amelyeknél a táblázatban rögzített feladat-meghatározás részletesebb 
szöveges ismertetést is indokolttá tesz, a kiegészítő tájékoztatás - szervezeti egységek szerinti 
bontásban - az alábbiakban foglalható össze. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti F őosztály ának 2014. évre vonatkozó 
munkatervében szerepel a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, területfejlesztési 
társulások törvényességi felügyelete. Ezeket a feladatokat Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) 
bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) 
bekezdése, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 146., és 147. §-ai, a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (3) bekezdése, valamint 
a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg. Emellett a Főosztály gondoskodik az 
önkormányzati törzsadattár aktualizálásáról.  
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Kiemelt feladat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényből adódó, az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása. A fő célokon kívül a Főosztály egyéb 
jogszabályban meghatározott feladatokat is ellát, melyek eseti jellegűek, ezeket a táblázat nem 
tartalmazza. Ilyenek a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló törvényben meghatározott feladatok, valamint a helyi önkormányzatok 
adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben meghatározott feladatok. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági F őosztály a az általános hatósági feladatok között ellátja 
azon feladatait, amelyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt, másodfokon 
eljáró hatóságként a Kormányhivatalt jelöli ki. A Hatósági Főosztály általános hatósági feladatai közé 
sorolhatók többek között a kereskedelemről szóló törvényben, a temetőkről és a temetkezésről szóló 
törvényben, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott feladatok. 
 
A Hatósági Főosztály a megyei hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal 
kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály első fokon vagy másodfokon eljáró hatóságként, vagy 
felügyeleti szervként a Kormányhivatalt jelöli ki. A Hatósági Főosztály kiemelt első fokú feladatait 
jelentik a kisajátítási, valamint bányaszolgalmi eljárások lefolytatása. A Főosztály felügyeleti szervként 
eljárva, valamint lefolytatandó ellenőrzéseivel elő kívánja segíteni a jegyzői, valamint a járási hivatalok 
egységes jogértelmezését, továbbá a jogszerű, szakszerű hatósági ügyintézést. Kiemelten ellenőrzi a 
főosztály az első fokú önkormányzati adóhatóságok hatósági tevékenységét. A Hatósági Főosztály 
szervezeti egysége az Ügyfélszolgálati Osztály, közismertebb nevén a Kormányablak, mely feladatai 
ellátása révén az egyablakos ügyintézés, illetve az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás 
megvalósulását szolgálja. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási F őosztály ának feladatai közé tartozik a törvényességi, 
hatósági szakmai ellenőrzések végzése a köznevelési intézményekben, az egyházi és a nem állami, 
nem települési önkormányzati köznevelési intézmények működési engedélyeinek, valamint a szakmai 
vizsgaszervezési engedélyek kiadása. 
 
Az Oktatási Főosztály az állami vizsgák közül az állami vizsgarendszerben működteti az érettségi és a 
független vizsgabizottságokat, valamint megszervezi ezek működését. Egyéb hatósági feladatai 
kiterjednek az egyházi és nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények, a szakmai 
vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező vizsgaszervező intézmények nyilvántartására, az I. és II. 
fokú eljárások lefolytatására, a köznevelési rendszerben kiállított okiratok hitelesítésére, a kötelező 
felvételt biztosító iskolák kijelölésére. A Főosztály az egyéb közoktatási feladatok körében koordináló 
szerepet végez az országos kompetenciamérés lebonyolításában, az országos középiskolai 
tanulmányi versenyek szervezésében, a szakmai vizsga vizsgatételeinek átadás-átvételében. 
Jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatásokat teljesít. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési F őosztály a ellátja a vonatkozó 
jogszabályok alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat figyelembe vételével - a Főosztály 
ügyrendjében részletesen meghatározott koordinációs, ellenőrzési, szervezési, képzési, funkcionális 
jogi és perképviseleti, valamint egyéb funkcionális feladatokat, a vis maior ügyek intézését.  
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai F őosztály a 2014. január 1-jétől 14 fő engedélyezett 
létszámmal látja el a vonatkozó jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a 
Főosztály Ügyrendjében meghatározott feladatait, annak érdekében, hogy a Kormányhivatal, a 
szakigazgatási szervek és a járási hivatalok feladatellátásához a megfelelő emberi erőforrás biztosított 
legyen. A Kormányhivatal 2014. évi Összevont Ellenőrzési Terve végrehajtása érdekében – a külön 
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Kormányhatározat figyelembe vétele mellett - részt vesz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 189. §-ában meghatározott közszolgálati ellenőrzés megvalósításában. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi F őosztály a ellátja a Kormányhivatal költségvetésének 
előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos 
feladatokat, valamint a működtetéssel, az üzemeltetéssel, a vagyongazdálkodás körében a 
beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. 
Biztosítja a Kormányhivatal működéséhez szükséges feltételeket, melynek keretében beszerzéseket 
kezdeményez és bonyolít le. Rendezi a felmerülő kiadásokat, beszedi a bevételeket. Ellátja a szociális 
ellátások kiutalásával kapcsolatos feladatokat, a pénzigénylést, és az elszámolást. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Informatikai F őosztály a a Kormányhivatal informatikai 
rendszerének üzemeltetése keretében 2014-ben elvégzi a számítástechnikai eszközpark jelentős 
részének - mintegy 30%-ának - cseréjét. A hardver eszközök cseréjén túlmenően a Főosztály a nyílt 
forráskódú szoftverrendszerekre történő átállás első fázisát is koordinálja, illetve lebonyolítja. A 
kormányablakok kialakítása kapcsán a Főosztály gondoskodik a szükséges infokommunikációs 
hálózati infrastruktúra kiépítéséről és az informatikai eszközök üzembe helyezéséről. Emellett 
biztosítja a megújult információbiztonsági jogszabályok megfelelő intézményi végrehajtását, és a 
2014. évi választások zavartalan lebonyolítása érdekében gondoskodik a megyei választási 
informatikai infrastruktúra működéséről. A fentieken túlmenően folyamatosan ellátja a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával, illetve az anyakönyvi nyilvántartással érintett 
informatikai rendszerekre vonatkozóan előírt feladatokat. 
 
A Belső ellenőrzés  munkáját a Kormánymegbízott által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján 
végzi. Feladatellátása során bizonyosságot adó tevékenységet, illetve tanácsadó tevékenységet 
végez a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet, a belső ellenőrzési kézikönyv, a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának 
nemzetközi normái (IIA Normák), illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 
előírásainak megfelelően.  
 
A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi azáltal, hogy a belső kontrollrendszer, ezen belül 
is kiemelten a vezetők által létrehozott, kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét 
értékeli. Kiemelt figyelmet fordít a Kormányhivatal feladatainak, szervezeti rendjének, erőforrásainak, 
teljesítményének, pénzügyi helyzetének, informatikai szolgáltatásai biztonságának alakulását 
befolyásoló összefüggések, kölcsönhatások feltárására, elemzésére, ezáltal hozzájárul az 
eredményesség, gazdaságosság, és a hatékonyság javításához. A 2014. évre vonatkozóan az 
ellenőrzési terv elkészítésénél kiemelt szempont volt a rendszerellenőrzések, és 
teljesítményellenőrzések, valamint a tanácsadói tevékenység arányának növelése. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal a 2014. évi intézményi munkatervét az 
alábbiak figyelembevételével állította össze. 
 
A hivatal I. fokú hatósági tevékenysége körében a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók és hálózatok hatósági nyilvántartását, ellenőrzését, a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményével kapcsolatos hatósági ügyeket látja el. A hivatal a hatósági 
feladatok körében ellátja azokat a hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály 
fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú hatóságként a Szociális és Gyámhivatalt nevesíti. A külsős 
közreműködők megjelenítése a hivatal hatósági munkája alapján alkalmazott jogszabályokban 
meghatározottak szerint került feltüntetésre.  
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A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a II. fokú hatósági feladatok ellátása 
mellett a feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabály, a 2014. évi ellenőrzési tervben részletesen 
körülírt célfeladatok és törvényességi ellenőrzések, valamint a 2013. évi ellenőrzések tapasztalatai 
alapján kiemelt figyelmet fordít a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény által biztosított ügyféli jogok érvényesülésére, valamint a központi 
költségvetésből származó kifizetések és ellátások hatályos jogszabályok szerinti és az ügyintézési 
határidőn belül történő megállapítására. A járási gyámhivatalok vezetői részére havi 
rendszerességgel, a járási hivatalok hatósági osztályvezetői feladatokat is ellátó hivatalvezető 
helyettesei, továbbá hatósági osztályvezetői részére félévente egy alkalommal szakmai értekezletet 
tart. A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala folyamatos ellenőrzés alá vonja a 
hivatásos gondnokok megbízási jogviszonyból eredő kötelezettségeit. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal a (a továbbiakban: Hivatal) 
Békés megyei illetékességgel ellátja azon meghatározott építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait, melyekben jogszabály az építmények, építési tevékenységek tekintetében az első fokú 
építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként a járásszékhely települési 
önkormányzat jegyzőjét, illetve kiemelt építésügyi hatóságként a járási hivatal szakigazgatási 
szerveként működő járási építésügyi / járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalt, és másodfokon 
eljáró hatóságként a Hivatalt jelöli ki. 
 
A Hivatal Békés megyei illetékességgel ellátja azon meghatározott építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály az építmények, építési tevékenységek 
tekintetében az első fokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó hatóságként a járási hivatal 
szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi / járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalt, és 
másodfokon eljáró hatóságként a Hivatalt jelöli ki. 
 
A Hivatal Békés megyei illetékességgel ellátja azon meghatározott örökségvédelmi hatósági 
eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály az építmények, építési tevékenységek 
tekintetében az első fokú örökségvédelmi hatósági feladatokat ellátó hatóságként a járási hivatal 
szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalt, és másodfokon eljáró 
hatóságként a Hivatalt jelöli ki. 
 
Az előzőekben foglaltakon túl a Hivatal Békés megyei illetékességgel ellátja azon meghatározott 
építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági, szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait melyekben jogszabály első, vagy másodfokon eljáró hatóságként a Hivatalt jelöli ki. Az 
intézményi feladathoz rendelt létszámadatokban nem szerepel a szervezeten belüli felelősként 
megjelenő, 1 fős hivatalvezetői létszám. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat a pártfogás szakterülete legfontosabb 
feladata 2014-ben a közérdekű munka büntetések végrehajtása kapcsán, a foglalkoztathatósági 
vizsgálatok rendszerének megyénkben történő kialakítása, elindítása, valamint a letöltőhelyek 
határozattal történő kijelölései. Ez évtől a Szolgálat szabálysértési ügyekben is végezhet közvetítői 
eljárást, amely az ülések helyszíneinek megszervezése, az eljárásrend, és az iratminták kidolgozása 
kapcsán is új feladatot jelent. A jogi segítségnyújtás szakterület vonatkozásában felkészülünk az új 
Polgári Törvénykönyv alkalmazására. A fentieken túlmenően a feladatellátásunkhoz kötődő két 
TÁMOP pályázat zárására is sor kerül 2014-ben. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igaz gatóság a 
tevékenységében jelentős változások történtek 2013-ban, a járási hivatalok kialakításából adódóan. 
Számos feladat és hatáskör került módosításra. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint 
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felügyeleti szerv közzétette a Kormány hosszú távú 2013-tól 2022-ig végrehajtandó Élelmiszerlánc-
biztonsági Stratégiáját, amelynek lényeges elemei a következőek. 
 
A felügyeleti szerv egy egységes információs rendszert alakít ki, és újraszervezi a laboratóriumi 
rendszert. Fontos a tudáshálózat kiépítése és fejlesztése, a modern oktatás és képzés, valamint a 
kutatásokban történő partneri viszony megvalósítása. Élénk közkapcsolatok kialakítása során a 
fogyasztókat egyenrangú partnerként kezeli a hatóságunk, és figyelembe veszi a lakossági 
véleményeket, továbbá felméri a részükről jelentkező elvárásokat. 
 
A fentiek figyelembevételével célként fogalmazódik meg: 
 

- a hatóság által elvégzendő ellenőrzési feladatok hiteles teljesítése, 
- az élelmiszerlánc teljes vertikumában a kockázat minimálisra való csökkentése, 
- sikeres küzdelem a visszaélések ellen (zéró tolerancia), ugyanis mind a fogyasztókat, mind a 

vállalkozókat meg kell védeni a tisztességtelen magatartást folytató személyektől és 
vállalkozásoktól, 

- részvétel a kritikus infrastruktúrák megvédésében, melyben társadalmi, kormányzati és 
vállalkozói feladatok egyaránt találhatóak. 

 
A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatal a a jogszabályokban meghatározott ingatlanügyi 
hatósági feladatokat (ingatlan-nyilvántartás; földvédelem, földminősítés, földhasználat; földmérés; 
hatósági jóváhagyás, árverés lefolytatása, pályáztatás) lát el, a határidők betartásával. A feladat 
ellátását 21 fő biztosítja. A hivatal szervezeti felépítése három szakmai (ingatlan-nyilvántartási, 
földügyi, földmérési) és egy működést támogató osztályból áll. A szakmai irányítást a Vidékfejlesztési 
Minisztérium látja el. A szakmai feladatok ellátásában a Földmérési és Térinformatikai Intézet ad 
segítséget az informatikai rendszereink üzemeltetésében és fejlesztésében. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv e a 
jogszabályokban meghatározott feladatai keretében ellátja - az Egészségbiztosítási Alapnak a 
feladatai ellátásához kapcsolódó előirányzatai tekintetében - a gazdálkodással és az 
adatszolgáltatással, a visszafizetési kötelezettséggel összefüggő eljárásokkal, a foglalkoztató, 
valamint a kifizetőhely felügyeletével, a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti táppénzzel, az 
utazási költségtérítéssel, az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatait. 
Ez utóbbi feladata körében külön kiemelendő a társadalombiztosítási azonosító jellel rendelkező 
személyek azonosító adatainak nyilvántartásával, a bejelentett személyek jogviszony adatainak 
nyilvántartásával, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával, továbbá 
az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos 
monitorozásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
A szakigazgatási szerv ellátja továbbá a társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági 
igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és 
annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat. Jelzi az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint szakmai irányító szerv felé a felsorolt feladatok 
végrehajtása során észlelt jogalkalmazási problémákat. Ellátja az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz 
kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
szakmai irányítása alapján, a közgyógyellátással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat, továbbá 
mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy egyéb szervezetszabályozó eszköz a 
feladat- és hatáskörébe utal. 
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A Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ának a vonatkozó ágazati 
jogszabályokon túl a Békés Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2013. (I. 18.) KIM utasítás, valamint az erre épülő hatályos Ügyrendben meghatározott általános 
feladat- és hatásköri szabályozásban meghatározottak alapján 2014-ben a Munkatervi táblázatban 
részletezett igazgatósági szintű és szakegységi feladatokat kell végrehajtania.  
 
A Széll Kálmán Terv nyugdíjbiztosítási ágazatra vonatkozó - a nyugdíjrendszer egyensúlyát 
megalapozó - intézkedéseinek végrehajtása nyomán módosult új (a nők 40 éves megszerzett 
jogosultsági időhöz kötött nyugdíja, korhatár előtti ellátás, stb.) és megszokott, korábbi ellátási 
formákra vonatkozó jogszabályok hatékony, gyors, ügyfélbarát és szakszerű alkalmazása az 
Igazgatóság elsődleges feladata. Kiemelt szerepet kap az egyeztetési eljárás, amelynek célja, hogy 
2014-től hivatalból meginduljon és megvalósuljon egy együttműködés az állampolgárok és az ágazat 
között, az adataik és nyilvántartások folyamatos egyeztetése, az információk ellenőrzése, a kölcsönös 
tájékoztatás érdekében. Az eljáráshoz elengedhetetlenül szükséges az olyan széleskörű 
adatfeldolgozás és elektronizálás, amelyet az Igazgatóság szakmai irányító szerve az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, az Elektronikus Közigazgatási Program (EKOP) részeként valósít 
meg, az e feladatokban való részvétel is döntő szereppel bír 2014-ben. Az ügyfelek pontos, minden 
részletre kiterjedő tájékoztatása az ellátási formák változásából adódó jogokra, kötelezettségekre, 
lehetőségekre, stratégia céljaink között szerepel, az ebből adódó feladatokat is kiemelt figyelemmel 
kell végrehajtani.  
 
A munkatervi feladatok végrehajtásáért a táblázatban kijelölt vezetők felelősek, beszámolási 
kötelezettség és szakterületüket tekintve folyamatos folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői 
ellenőrzés megszervezése, és végrehajtása mellett.  
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ ja törvény által meghatározott kiemelt feladata 
a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése, továbbá az állástalanságból eredő 
hátrányos foglalkoztatási következmények enyhítése. A 2014. évi munkatervben meghatározott 
stratégiai célok és feladatok is ezen prioritások mentén kerültek kialakításra.  
 
A megyei szakigazgatási szerv szakmai tevékenysége, feladatai és kiemelt célkitűzései szoros 
összefüggésben állnak a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségeinek ez irányú 
alapvetéseivel. A Munkaügyi Központ ellátja a járási szakigazgatási szervek szakmai irányítását, 
amellett, hogy számos – a munkatervben külön részletezetett – feladatot is ellát a foglalkoztatás 
bővítésének és a munkanélküliség kezelésének érdekében.  
 
A Munkaügyi Központ 2014. évi céljai szorosan illeszkednek a szakmai irányító szervezetek által 
meghatározott ágazati irányelvekhez. A szakmai irányítók által kiadott alapelvek alapján jelenleg 
folyamatban van a 2014. évi tervezés, a célkitűzések és a főbb feladatok részletes pénzügyi 
meghatározása. 
 
A Munkaügyi Központ kapcsán a csatolt táblázatban feltüntetett struktúrában ugyanakkor nem volt 
mód megjeleníteni a következő szakmai célok elérését, illetve a hatékony munkavégzést segítő 
alábbi kiemelt eseményeket és folyamatokat: munkáltatói fórumok, szakmai konzultációs 
lehetőségek szervezése, pályaválasztási kiállítás és vásár szervezése, közfoglalkoztatási kiállítás és 
konferencia szervezése, partnerközpontú minőségirányítási rendszer bevezetése és működtetése, 
MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működtetése és auditálása. 
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A Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv e az ágazati 
miniszter célkitűzéseinek, a Kormányhivatal és a szakmai irányító szerv munkatervének megfelelően 
szervezi és irányítja a Felügyelőségek munkáját, egyeztet a társszervekkel az együttműködési célnak 
megfelelően. 
 
A munkaügyi ellenőrzések kiemelt feladata a munkaszerződés, illetőleg az adóhatósági bejelentés 
nélküli foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek 
biztosítása, a munkavállalók alapvető jogainak érvényesítése, a jogkövető vállalkozások 
versenyhátrányának csökkentése, a legális (adózó) munkahelyek létesítésének elősegítése, a 
munkahelyeken előforduló szabálytalanságok feltárása, valamint az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása. 
 
A szakigazgatási szerv további feladatát képezi a felügyelőségek adminisztratív feladatainak 
elvégzése, a szakmai irányító szerv által fenntartott és működtetett FEIR program segítségével. 
Feladatai közé tartozik a Kormányhivatal törzshivatalával, valamint a szakmai irányító szervvel történő 
kapcsolattartás, adatgyűjtés, adatszolgáltatás a személyi állomány munkavégzésével, a működési 
feltételekkel, a gazdasági ügyekkel kapcsolatban. 
 
További feladatot képez az eseti, illetve rendszeres munkaértekezletek tartása, a felügyelőségek 
igazgatóhelyetteseinek és valamennyi munkatársának beszámoltatása a feladatok végrehajtásáról, az 
előírt feladatok teljesítése érdekében egyeztető megbeszélések lefolytatása, valamint a 
szakigazgatási szerv személyi állománya részére a szakmai irányító szerv, és a Kormányhivatal által 
rendezett, valamint a saját kezdeményezésű konzultációkon, továbbképzéseken való részvétel. A 
feladatok között említendő a munkaügyi szakterületen a jogszabályban rögzített témakörökben 
meghatározottak szerinti tájékoztatás a vonatkozó irányelv szerint, a munkavédelmi szakterületen a 
tanácsadói feladatok végzése. Együttműködés a társszervekkel, civil szervezetekkel, kamarákkal a 
megkötött együttműködési megállapodás szerint, tájékoztatók, felvilágosító anyagok biztosításával. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv e intézményi feladatai a 
46/2003. (IV. 16.) OGY határozattal kihirdetett az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti 
Programjáról elnevezésű szakpolitikai program célkitűzéseihez igazodnak, továbbá a lakosság 
egészségi állapotának védelmét, valamint a járványok megelőzését helyezik előtérbe. 
 
A feladatok jogszabályi alapját az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi 
hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, valamint az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet képezi. A feladatok ellátása kapcsán a lakosság egészségi állapotának megőrzését és 
javítását tartja szem előtt, a célkitűzéseket a közegészségügyi és járványügyi biztonság, az 
egészségvédelem és az egészségügyi igazgatási feladatok végzésén keresztül tudja elérni. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyel őségének legfontosabb hatósági feladatai a 
járművek szakszerű és jogszerű műszaki megvizsgálásának biztosítása saját és szerződéses 
vizsgálóállomásokon, a vizsgáztatási tevékenység ellenőrzése, a vizsgáló állomások szankcionálása. 
Járművek átalakításának, összeépítésének engedélyezése, járművek hatósági alvázszámmal történő 
ellátása. Vizsgáló állomásokkal, autóbontókkal, eredetiségvizsgáló állomásokkal hatósági 
szerződések, közreműködői megállapodások megkötése. További fontos feladat a szakmai irányító 
Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírt közúti ellenőrzési fajták és darabszámok teljesítése (ADR, 
AETR, közlekedésbiztonsági, tengelyterhelés ellenőrzése, stb.), a közigazgatási hatósági eljárások 
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lefolytatása, jogszabálysértések szankcionálása, valamint a közlekedési szolgáltatások 
jogszerűségének betartatásával a versenysemlegesség biztosítása. 
 
A szakigazgatási szerv feladatát képezi továbbá a közúti járművezetők vizsgáztatásával és 
utánképzésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatok, a kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és 
adatszolgáltatási teendők ellátása és az egyedi ügyek elbírálása. A járművezető-képzés és 
utánképzés folyamatainak, személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság által előírt ellenőrzési tematika szerint. 
 
További alapvető feladat az utak építésének, elbontásának és forgalomba helyezésének 
engedélyezése, valamint a kiemelt forgalomtechnikai ügyek (szintbeni vasúti átkelőhelyek közúti 
forgalom szabályozása és a gyalogos átkelőhelyek kijelölése, forgalomba helyezése) intézése. 
Közreműködés a társhatóságok engedélyezési eljárásaiban, valamint a területrendezési és 
területfejlesztési tervek véleményezésében.  Prioritást kapnak a kiemelt nagy beruházások 
engedélyezése, forgalomba helyezése és a közúti forgalombiztonság javítását szolgáló 
forgalomtechnikai hatósági feladatok, valamint az útügyi ellenőrzések végrehajtása. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv e a 2014. évre vonatkozó 
Intézményi Munkaterv alapján a komplex minősítések elvégzése, szakhatósági állásfoglalások, és 
szakértői vélemények készítése feladatok keretében a megváltozott munkaképességű személyek 
komplex, illetve orvosi vizsgálatait végzi el, mely a rehabilitációs célok és előírások megvalósulásának 
alapvető eszköze. Ezen felül a szakigazgatási szerv Szakértői Osztálya egyéb jogszabályi 
előírásoknak megfelelően szakhatóságként és szakértőként is eljár, illetőleg az ügyfél kérelmére is 
végezhet vizsgálatokat, melyek egy része vizsgálati díj ellenében végezhető tevékenység. 
 
Az elbírálási ügyintézés, és a jogalap nélküli ügyek vitele szintén a rehabilitációs tevékenység alapját 
képezik. A hivatalból, vagy kérelemre indult ügyek az Ellátási és Foglakozási Rehabilitációs Osztályon 
indulnak, és érnek véget érdemi döntéssel. Az ebben a pontban felsorolt tevékenységek a központi 
költségvetés védelmét valósítják meg a rehabilitációs célok szem előtt tartásával, illetőleg az 
ügyfélbarát közigazgatás, és az egyszerűsített eljárások alkalmazásával. A peres eljárások 
tekintetében, ezek jogszerű előkészítése és a bíróságon való szakszerű képviselete kiemelt feladat, 
mivel a hivatal megítélése nagyban függ attól is, hogy az ügyfelek hogyan tudják az ellátásokkal 
kapcsolatos jogaikat érvényesíteni. 
 
Az ügyfélszolgálat fenntartása és a kihelyezett ügyfélfogadási helyek működtetése az ügyfelek 
elégedettségének céljából, és terheinek csökkentésére jött létre, a költséghatékonyság figyelembe 
vételével. A megváltozott munkaképességű ügyfelek munkaközvetítése a rehabilitációs tevékenység 
egyik kiemelkedő célja és feladata. A rehabilitációs hatóság létrejöttének egyik fő motivációja a 
megváltozott munkaképességű ügyfelek visszahelyezése a munkaerőpiacra, melyet szintén kiemelt 
feladatnak tekintünk. 
 
A járási hivatalok  – ágazati jogszabályok által meghatározott – egyes feladat és hatásköreit, mint 
jellemzően hatósági feladatok összességét 2014. évre vonatkozóan a jelen intézményi munkaterv 
részletezi. A járási hivatalok törzshivatalai és szakigazgatási szervei ellátják a jogszabályban feladat- 
és hatáskörükbe utalt feladatokat. Az intézményi munkaterv ezen feladatok tömör, és lényegi 
összefoglalását tartalmazza. 
 
A hatósági osztály ok – a járási hivatalok törzshivatala belső szervezeti egységeként – azon feladatok 
döntés-előkészítéséért felelősek, amelyek az ágazati jogszabályokban nevesített elsőfokú hatósági 
ügytípusokat jelenítik meg. Az intézményi feladatok több szakterületet érintenek. Ennek megfelelően 
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szerteágazó igazgatási rendszerben történő egységes, szakszerű és egyszersmind 
költséghatékonyabb ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó közigazgatást működtetünk. Ennek során a 
felmerülő költségelemek is – az általános személyi és tárgyi költségeken túl – összetettek, részben 
ellenőrzési és szervezési, részben pedig az adott eljáráshoz szükségszerűen kapcsolódó eljárási 
vonzatúak. 
 
A járási hivatalok törzshivatalai okmányirodai osztály ainak ügyintézése során elsődlegesen a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 
valamint a különböző szakterületekre vonatkozó ágazati jogszabályok az irányadóak. Hatósági 
profiljuk azokat az ügytípusokat öleli fel, amelyek a gépjármű és vezetői engedély, és a természetes 
személyekhez elválaszthatatlanul köthető személyi ügyintézés meghatározó bázisa. Az egyes 
eljárások fő célja a jogszerű feladatellátásban realizálódik. 
 
A járási hivatalok törzshivatalainak belső szervezeti egységek szerinti tagozódását központi ajánlás 
rendezte. Ebben a tagozódásban – a hatósági szerepe mellett – a pénzügyi igazgatási, koordinációs 
és funkcionális feladatok előkészítésének, ellátásának szükségessége is különös súllyal merült fel. E 
feladatok a működést támogató osztály ok szervezetében koncentrálódnak. A kormányhivatal 
pénzügyi, gazdasági irányító szerepe a járási hivatalok működését erőteljesen érinti. A nagy létszámú 
járási hivatalok működést támogató osztályán végzett feladatellátás komoly segítséget jelent a 
kormányhivatal e típusú adminisztrációs terhe enyhítésében. Ezen belső szervezeti egység 
dinamikussá és gördülékennyé teszi a koordinációs és a funkcionális teljesítés környezetét. 
 
A járási hivatalok olyan jogszabályban meghatározott feladatot is ellátnak, amelyet az intézményi 
munkaterv megalapozásához rendelt táblázat nem tartalmaz. Ilyen a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendeletben megfogalmazott rendelkezés: a járási hivatal 
a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében 
ellátja a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs 
feladatokat. 
 
A járási gyámhivatal ok feladatának alapját a gyámhivatalok feladat- és hatáskörét meghatározó 
jogszabályok képezik, a feladat ellátásának eredményét az eljárások során keletkező jegyzőkönyvek, 
illetve az eljárásokat lezáró döntések jelentik, amelyek a járási gyámhivatalok alapfeladatainak 
ellátását szolgálják. A hivatalok összes kormánytisztviselője részt vesz a feladatok ellátásában, az ún. 
„külsős” közreműködők megjelenítése az egyes jogszabályokban nevesített szervek, intézmények 
feltüntetésével történt. A járási gyámhivatalok fő feladatát – az egyébként a hatáskörükből adódó 
feladatokon túl – a 2014. évben az új Polgár Törvénykönyv 2014. március 15. napjával történő 
hatálybalépésére történő felkészülés, illetve a hatályba lépést követően az új – átfogóan módosuló – 
rendelkezések gyakorlatba történő átültetése jelenti.  
 
A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellen őrző hivatalok  élelmiszerlánc-biztonsági 
feladatkörükben állattartó telepek, élelmiszer előállító és - forgalmazó egységek, vendéglátóhelyek, 
valamint takarmányforgalmazó egységek állategészségügyi, élelmiszer- illetve takarmány-biztonsági 
ellenőrzéseit végzik, valamint ezekkel kapcsolatos igazolásokat, bizonyítványokat, illetve 
engedélyeket adnak ki. A feladatokat részben az ügyfelek igényei, részben az egyes kiemelt 
célellenőrzések, élelmiszerbiztonsági, illetve járványügyi események alapján látják el. Emellett több, 
párhuzamosan futó ellenőrzési terv szerint dolgoznak, így az Élelmiszer- és takarmánybiztonsági 
Ellenőrzési Terv szerint, amely az illetékességi területen lévő élelmiszer-forgalmazók, vendéglátók, 
nem engedélyköteles élelmiszer-előállítók és takarmány-forgalmazók kockázatbecslés alapján 
tervezett ellenőrzéseit tartalmazza, a Kölcsönös Megfeleltetés szerint, amelynek keretében a hatósági 
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állatorvosok a kis- és nagy létszámú állattartó telepek ellenőrzéseit végzik - kirendelés alapján - 
illetékességi területen belül és azon kívül is, valamint az Élelmiszer, takarmány és antibiotikum 
rezisztencia Monitoring Terv szerint, amely az illetékességi területen lévő élelmiszer-forgalmazók, 
vendéglátók, nem engedélyköteles élelmiszer-előállítók és takarmány-forgalmazók egységeiből 
történő, előirányzott mintavételeket foglalja magában. 
 
A járási építésügyi hivatalok, továbbá a Járási Építé sügyi és Örökségvédelmi Hivatal az 
építéshatósági jogalkalmazásban – az épített környezet védelmén keresztül – a jogos egyéni érdeket, 
a közérdeket, a kulturális és régészeti érdeket egyaránt érvényesítő tevékenységet fejt ki. Erre való 
tekintettel a mindennapi feladata – különös figyelemmel a hatósági eljárási cselekményeit 
meghatározó ágazati jogszabályok bonyolultságára – kötött alaki és tartalmi rend követése mellett 
érvényesül. Az e feladatellátáshoz kapcsolódó – kötelezően lefolytatandó – helyszíni szemlék, 
ellenőrzések magas költséget generálnak, annak hangsúlyozásával, hogy egy-egy eljárás színtere 
központi jogszabály által meghatározott földrajzi terület, így az örökségvédelem tekintetében a hivatal 
megyei illetékességű. 
 
A járási földhivatal ok a jogszabályokban meghatározott ingatlanügyi hatósági feladatokat (ingatlan-
nyilvántartás, földvédelem, földminősítés, földhasználat, földmérés, regisztráció és hatósági 
jóváhagyás, ellenőrzés) látnak el. A hivatalok szervezeti felépítése alapvetően két szakmai – ingatlan-
nyilvántartási, valamint földügyi és földmérési – osztályból áll. A szakmai feladatok ellátásában a 
Földmérési és Térinformatikai Intézet ad segítséget az informatikai rendszerek üzemeltetésében és 
fejlesztésében. 
 
A járási népegészségügyi intézet ek szakigazgatási szervi feladatai – az azokat meghatározó 
jogszabályi rendelkezések alapján – összetett hatósági rendszert tükröznek. Ebben a rendszerben 
meghatározóak a szakpolitikai célkitűzések, amelyeket központi normatív szabályozások tesznek 
alkalmazhatóvá. Az összetett, sokrétű intézményi feladatellátás mellett kiemelt prioritást kapnak az 
ellenőrzések és a lefolytatandó vizsgálatok. 
 
A járási munkaügyi kirendeltség ek tevékenységében a továbbiakban is meghatározó feladatként 
jelentkezik a közfoglalkoztatás szervezése, lebonyolítása, elszámolása, ellenőrzése, valamint a 
foglalkoztatási támogatások nyújtása. Mindezek mellett a kirendeltségek működtetik az álláskeresők 
nyilvántartási rendszerét, és számos olyan szolgáltatási tevékenységet is végeznek, amelyek közül 
kiemelt fontossággal bír a munkaközvetítés, a humán szolgáltatások nyújtása, vagy a különböző 
tanácsadási feladatok ellátása. A munkaügyi kirendeltségek napi feladatai közé tartozik továbbá a 
térség munkaerőpiacán való aktív részvétel, különös tekintettel a munkaerőigények kielégítésében, 
és az üres álláshelyek feltárásában való minél nagyobb szerepvállalásra. 
 
 
A jelen intézményi munkatervet elfogadását követően a Kormányhivatal foglalkoztatottjai számára 
elérhetővé kell tenni. 
 
  
Előkészítve: Békéscsaba, 2014. január 15. 
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