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Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 
 
 

A Főosztály elérhetőségei 

 

Cím:  3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. 

Levelezési cím:  3301 Eger, Pf.: 216. 

Telefon:  06 (36) 521-555 

Fax:  06 (36) 522-527 

E-mail:  penzugy@heves.gov.hu 
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A Főosztály főbb feladatai 

 

A pénzügyi és számviteli feladatok körében ellátja: az államháztartásról szóló törvényben és annak 

felhatalmazására alapján kiadott rendeletekben, a Magyarország központi költségvetéséről szóló 

törvényben; a számvitelről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben; valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott, a költségvetési szervekre 

vonatkozó pénzügyi és számviteli feladatokat. 

 

Ellátja a kormányhivatal előirányzatai vonatkozásában a gazdálkodással, könyvvezetéssel és 

adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 

 

Gondoskodik a költségvetés tervezésével és végrehajtásával, a könyvvezetéssel és egyéb pénzügyi 

nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokról. 

 

Gondoskodik a kormányhivatalt illető bevételek beszedéséről, teljesíti a fizetési kötelezettségeket, 

figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások és bevételek alakulását. 

 

Vezeti a kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámláit, a szervezeti egységek bevételei 

kezelését, valamint a szociális és gyermekvédelmi, illetve a családtámogatási ellátások folyósítását 

szolgáló számlákat, a lakástámogatási számlát, valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, 

gondoskodik a számlákon keresztül teljesítendő pénzforgalom szabályszerű lebonyolításáról. 

 

Ellátja a kormányhivatal működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodással kapcsolatos 

feladatokat. A működtetéssel, üzemeltetéssel, beruházással, vagyonvédelemmel, vagyon 
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használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása szolgáltatás megrendelésével is 

történhet. 

 

Ellátja a kormányhivatal ingó- és ingatlanvagyonának kezelését, az ingó- és ingatlanvagyon 

kezelésével, használatával, fenntartásával és hasznosításával összefüggő feladatokat, teljesíti az 

ezzel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket. 

 

Az informatikai feladatok körében üzemelteti a kormányhivatal informatikai rendszerét, továbbá ellátja 

az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, 

az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben; a választási eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben; az egyéb jogszabályokban meghatározott egyes informatikai feladatokat. 

 

 

 

A Főosztálynál kérelemre indítható elsőfokú hatósági ügytípusok 

 

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály nem rendelkezik elsőfokú hatósági hatáskörrel. 

 

A Főosztály másodfokú hatósági ügytípusai 

 

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály nem rendelkezik másodfokú hatósági hatáskörrel. 

 

A Főosztály tevékenységére vonatkozó ágazati jogszabályok 

 

Törvények: 

 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.);  

 a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény;  

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); 

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,  

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

 az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény  

 a nemzeti vagyonról  szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

 Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 

CXXVI. törvény 

 a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 

2012. évi XCIII. törvény 

 a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100196.tv#lbj0idc88c
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Kormányrendeletek: 

 

 az államháztartás számviteléről 4/2013 (I.11). Korm. rendelet (Áhsz.);  

 a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet;  

 az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007 (XII.29) PM 

rendelet;  

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(Ávr.);  

 az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 

módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 

 a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 

 a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013 (XI.12.) 

Korm.rend. 

 az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006 (III.27. 

Korm. rendelet 

 a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet 

 


