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I.  Beszámoló a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 
2009-ben folytatott tevékenységéről

1. A törvényességi felügyeleti munka (módszerek, ellenőrzések, intézkedések) 

„A területfejlesztésről és területrendezésről” szóló 1996. évi XXI. tv. (Tftv.) alapján a hivatal ellátja a 
közép-dunántúli régió 10 kistérségében a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési 
tanácsok, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, valamint a „8-as Főút” Térségi és a 
Velencei-Tó-Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsok törvényességi felügyeletét. A törvénysértések 
megelőzése érdekében a felügyeleti ellenőrzés során a megelőzésre törekvés a fő munkamódszer, 
melynek érdekében szoros együttműködést alakítottunk ki a területfejlesztési tanácsok 
tisztségviselőivel és munkaszervezeteivel. Az előzetes szakmai egyeztetés különösen a tanácsüléseket 
megelőzően az egyes napirendek előterjesztéseivel összefüggésben általános, célravezető gyakorlattá 
vált. A jegyzőkönyv beküldését követő felügyeleti ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódóan írásbeli 
intézkedésre nem került sor, csupán néhány esetben, a működéssel összefüggő illetve a jegyzőkönyvek 
felterjesztési határidejének elmulasztása miatt kellett – a beszámoló mellékletében feltüntetett adatok 
szerinti – szóbeli jelzéssel élni.  

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács törvényességi felügyeletét a régiószékhely látja el. A 
Tanács ülésein a felügyeleti és igazgatási monitoring főosztály főosztályvezető-helyettese állandó 
jelleggel részt vett. A Tanács ülésezésének rendje, a döntéshozatali eljárás folyamata, a megküldött 
jegyzőkönyvek alapvetően megfelelnek a jogszabályok és az SZMSZ rendelkezéseinek. Az előző évek 
gyakorlatához képest változás, hogy megnövekedett a zárt ülések száma. A Tanács határozatainak 
többségét a támogatások megítélésével, illetve azok módosításaival kapcsolatos döntések képezték. 
Továbbra is kiemelt feladat a Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) keretében az európai uniós 
források felhasználásával kapcsolatos döntéshozatal. E mellett a hazai forrású CÉDE, TEKI, TEUT, 
TRFC, a decentralizált „vis maior” keretekre beérkezett igényekről született döntések voltak 
jellemzőek. Határozatokat hozott még többek között a 2009-2010-es időszakra tervezett Regionális 
Akciótervről, a Regionális Operatív Program végrehajtására beérkezett projektek minősítéséről, a 
2009. évi vis maior keret felhasználásáról, a Tanács SZMSZ-ének és Ügyrendjének módosításáról, a 
KDRFÜ KN Kft. Alapító Okiratának módosításáról.  

Szóbeli felügyeleti intézkedésre két alkalommal került sor: zárt ülés jegyzőkönyveinek szerkesztése, 
valamint ülés-vezetési technikából adódó eljárási szabálysértés miatt.  

A megyei területfejlesztési tanácsok folyamatosan, kiegyensúlyozottan és jellemzően törvényesen 
működnek. A decentralizált támogatások elosztási rendjének megváltozása miatt 2007-től jelentősen 
beszűkült a megyei területfejlesztési tanács hatásköre, ezért az ülések és a hozott döntések száma 
jelentősen csökkent, mely tendencia 2009. évben sem változott. A döntések zöme a már folyamatban 
lévő, de le nem zárt szerződésekkel kapcsolatos ügyekre, a költségvetés, zárszámadás elfogadására, a 
vidékfejlesztési közösségek és más szervezetek tájékoztatójának elfogadására irányult. Ennek 
keretében egy esetben szóbeli felügyeleti intézkedésre került sor, jegyzőkönyvek késedelmes 
felterjesztése miatt.  

A „8”-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 
működésében a korábbi évekhez képest eltérés nem volt tapasztalható. A határozatok továbbra is a 
kötelező költségvetési tárgyú, valamint elsősorban elvi szintű illetve stratégiai szintű döntések. A 
jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése miatt egy esetben szóbeli jelzéssel éltünk.  

A régió mindhárom megyéjében a kistérségi fejlesztési tanácsok feladatait a Tftv. 10/G.§-a alapján a 
többcélú kistérségi társulások látják el, amelyek tanácsi feladataik ellátása során a Tftv.-ben 
foglaltaknak megfelelő összetételben és eljárási szabály szerint működnek.  

A fentiek alapján a területfejlesztési tanácsok 2009. évi tevékenységét összefoglalóan minősítve – 
eltekintve a csekély számú eljárási hibáktól – jogszerűnek tekinthető.
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2. Az önkormányzati szervek és a regionális államigazgatási hivatal hatósági 
tevékenysége 

2.1. Az önkormányzati szervek államigazgatási feladatellátásának tapasztalatai, 
különös tekintettel az államigazgatási hivatal cél-, téma és komplex 
vizsgálataira 

Az elmúlt évben, 197 felügyeleti ellenőrzést végeztünk. 9 esetben került sor utóellenőrzésre, illetve15 
településen komplex vizsgálatot folytattunk. Ellenőrzéseinek száma nem változott a 2008. évihez 
képest. 

Az önkormányzati szervek összességében közepes színvonalon látták el államigazgatási feladataikat. 
A korábbi évekhez képest jelentős pozitív változást e téren nem tapasztaltunk. Ennek okai: továbbra is 
jelentős a fluktuáció a jegyzők, illetve a köztisztviselők személyét illetően, és a kisebb településeken 
középfokú végzettséggel rendelkező ügyintézők, osztott munkakörben, hat-hét ügyfajtát is intéznek. 
Egyes ágazatoknál (pl. építésügyi igazgatás) az ügyintézők nagyfokú leterheltsége tapasztalható, és az 
elmúlt évre jellemző volt a gyakran változó, kellő felkészülési időt nem hagyó, jogszabályi környezet 
is. 

Az első fokú eljárások, illetve döntések alapvetően megfeleltek a jogszabályi követelményeknek. 
Tapasztalatunk szerint a jegyzők továbbra sem folytatnak tervszerű hatósági ellenőrzéseket, és  
esetenként elmarad a végrehajtás is. Ellenőrzéseinkben továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a 
Ket. hatályosulásának vizsgálatára. Megállapításainkról minden esetben összefoglaló jelentést 
készítettünk, melyet a jegyzők elfogadtak. 

Az adóigazgatást tekintve a helyi adóhatósági ügyintézést továbbra is az anyagi jogszabályok 
megtartása jellemzi, a döntések – kevés kivételtől eltekintve – megfeleltek a rendelkezésre álló 
adatoknak, számszakilag helyesek voltak. Hiányosságot elsősorban az eljárási szabályokat illetően 
tapasztaltunk. A döntések gyakran nem tartalmazták a Ket.-ben előírt valamennyi tartalmi elemet, az 
indokolások sablonosak, hiányosak voltak. Az önkormányzati adóhatóságok formanyomtatványokat 
használnak és nem fordítanak kellő figyelmet a döntések egyéniesítésére. A helyi adóhatóságok 
jellemzően regisztratív módon működnek, adóellenőrzéseket – főként a szükséges adatok és kapacitás 
hiányában – néhány kivételtől eltekintve szinte egyáltalán nem végeznek.  

Régiónkban az anyakönyvi ügyintézés változatlanul jó színvonalú, az anyakönyvvezetők túlnyomó 
többsége a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta el feladatát. Az anyakönyvek vezetése, 
záradékolása, az anyakönyvi iratok kezelése, tárolása jogszabályszerű. Az alapbejegyzések 
összességében megfeleltek a követelményeknek. Bizonytalanságot csak a külföldi vonzatú anyakönyvi 
ügyek intézésénél tapasztaltunk. A személyiadat- és lakcímnyilvántartási tevékenység szintén jó 
színvonalú, ugyanakkor több helyen tapasztaltunk elmaradást a címnyilvántartás ellenőrzésében, a 
címhibák javításában. Az első fokú hatóságok feladatköre bővült, mivel a lakcímváltozásokat 2009. 
novemberétől az ASZA rendszeren kell feldolgozni. 

Az építésügyi hatósági feladatellátást közepes színvonalúnak értékeltük. Az első fokú döntések 
jellemzően megalapozottak voltak, megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. Tipikus hiányosságként 
említhető az elnagyolt, túl általános indokolás, illetve ezzel összefüggésben a hiányosan feltárt 
tényállás. A helyszíni ellenőrzésekre és a végrehajtási eljárásokra továbbra sem marad idő és energia. 
Végrehajtási intézkedés, szinte kizárólag a kevés alkalommal kiszabott bírság. Az építésügy anyagi és 
eljárási szabályainak folyamatos és jelentős módosítása igen nagy terhet rótt a hatóságokra, és eltérő
jogértelmezést, joggyakorlatot generált. Az építéshatósági ügyintézőket, az építésigazgatási 
ügyintézésen túl, továbbra is megbízzák más feladatokkal (pl. pályázatok előkészítése, üzemeltetéssel 
kapcsolatos feladatok). 

A működési engedélyezéssel, illetve a telepengedélyezéssel kapcsolatos hatásköreiket a jegyzők
alapvetően jogszerűen gyakorolták, ugyanakkor jellemzően nem éltek ellenőrzési jogkörükkel.  

A kistérség székhelye szerinti települési jegyzők részére határidőben megtörtént a telepengedéllyel 
rendelkezők ügyiratainak átadása. Az első fokú hatóságoknál gondot okozott, hogy a 2009. október 
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elsejétől hatályos – 2009. szeptember 29-én megjelent – az üzletek működését szabályozó új 
kormányrendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Azt is tapasztaltuk, hogy az első
fokú hatóságoknak nehézséget jelent a Szolgáltatási kerettörvény rendelkezéseinek alkalmazása. 

Az okmányirodák tevékenységi köre folyamatosan bővül. A biztonsági okmányok kiállítása, 
kezelése, az alkalmazások folyamatos változása továbbra is nehéz feladatot ró a hatóságokra. Csak 
folyamatos képzéssel, jó munkaszervezéssel lehetett megőrizni, illetve javítani az okmányirodai 
ügyintézés jó színvonalát. 

A jegyzők összességében továbbra is közepes színvonalon intézik a szabálysértési ügyeket. A 
döntések rendszerint megalapozottak, megfelelnek a szabálysértési törvény előírásainak. Jellemzően 
eljárási hibák fordulnak elő, pl. a Ket. rendelkezéseit alkalmazzák, a döntések tartalmi elemei 
hiányosak. Problematikus azonban a végrehajtási eljárás, ami időben elhúzódó – az eljárási határidők
meg nem tartása miatt – és ennek következtében kevésbé hatékony.  

2.2. A hivatal államigazgatási feladatai 

A szakmai színvonal megőrzése mellett kiemelt feladatunk volt 2009-ben a Ket. módosítására, a 
Szolgáltatási kerettörvény hatálybalépésére történő felkészülés, továbbá ebből eredően az ágazati 
joganyag változásának követése, az első fokú hatóságok szakmai segítése. 

Az első fokú államigazgatási hatósági tevékenység 

Az első fokú döntések száma 6 %-kal csökkent. A benyújtott jogorvoslati kérelmek száma elenyésző,
rendszerint kisajátítási ügyekben éltek ezzel az ügyfelek. 

Az anyakönyvi igazgatást tekintve az elmúlt évben is a házasságkötéssel kapcsolatos ügyek fordultak 
elő a leggyakrabban. A tavalyihoz hasonló számban adtunk ki magyar állampolgárok külföldön 
történő házasságkötéséhez tanúsítványt és bíráltuk el a külföldi állampolgárok okiratait. 

A kisajátítás iránti kérelmek száma megegyezett az előző évivel, a határozataink száma ugyanakkor 
csökkent, mivel a kérelmek kevesebb ingatlant érintettek, mint 2008-ban. A kérelmezők többsége 
közérdekű célként – hasonlóan az előző évhez – a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, illetve a 
terület- és településrendezést jelölte meg. Továbbra is jellemző volt a benyújtott kérelmek 
hiányossága, ezért szinte minden esetben hiánypótlási felhívást kellett kiadni. Több esetben előfordult, 
hogy nem történt meg határidőben a kártalanítás megfizetése, ezért újabb birtokbaadást kellett kitűzni.  

2009. május 1-én lejárt EU csatlakozási szerződés szerinti ötéves moratórium, ezért tovább csökkent a 
külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése iránt benyújtott kérelmek száma. A korábbinál 
lényegesen többször kellett eljárást megszüntető döntést hozni, mivel olyan ingatlanszerzések 
engedélyezésére érkeztek kérelmek, melyek már nem voltak engedélykötelesek. 

2009-ben 37 méltányossági kérelmet nyújtottak be az elkövetők szabálysértési ügyekben. 28 esetben 
a kérelmeket elutasítottuk, mivel azok nem voltak megalapozottak. Irányítási jogkörünkben ez évben 
is 3 alkalommal éltünk jelzéssel az illetékes ügyészséghez. Jelzéseink megalapozottak voltak, az 
ügyészség minden esetben intézkedést tett. 

A másodfokú államigazgatási hatósági tevékenység 

A másodfokú döntéseink száma csökkent (10%), és szintén csökkent – 8 %-kal – az első fokú 
döntéseket helybenhagyó döntéseink aránya. Legtöbb esetben a közlekedési igazgatási ügyekben 
születtek helybenhagyó döntések, míg az adóigazgatás terén volt a legkevesebb a helybenhagyó 
döntések száma.  

 

Pernyertességi mutatónk továbbra is magas, mintegy 92 %. 

Az adóigazgatás terén jelentősen, mintegy 30 %-kal csökkent a jogorvoslati kérelmek száma. Ennek 
oka, hogy Veszprém megyében 2008-ban két fellebbező adóalany tekintetében az adótárgyak (telkek) 
száma igen magas, több mint 100 volt és a határozatokat mind az első- mind a másodfokú hatóság 
adótárgyanként hozta meg. 2009-ben jellemzően telekadóval, iparűzési adóval, mulasztási bírsággal 
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kapcsolatban és végrehajtási ügyekben érkeztek jogorvoslati kérelmek. Az első fokú döntéseknek csak 
mintegy 25 %-át hagytuk helyben. Rendszerint a tényállás nem megfelelő tisztázása, illetve a 
mérlegelésben szerepet játszó szempontok feltüntetésének hiánya volt az oka a megsemmisítésnek és 
új eljárásra utasításnak. 

Az építésügyi igazgatásban hozott másodfokú döntéseink száma több mint 10 %-kal emelkedett az 
előző évhez képest. Az első fokú döntések kb. egyharmadát hagytuk helyben, hasonlóan, mint 2008-
ban. Leggyakrabban a tényállás tisztázatlansága, a műszaki dokumentáció hiányossága, a helyi 
rendeletek és a központi jogszabályok nem kellő ismerete eredményezte a döntések 
megalapozatlanságát, törvénysértő voltát. Növekvő tendenciát mutat azoknak az ügyeknek a száma, 
amelyeket az első fokú hatóságok hosszú időn keresztül nem tudnak megoldani. Ezeknél az ügyeknél 
nem ritka a 8-10 éves előzmény, ebből kifolyólag az igen tetemes iratanyagnak már az áttekintése is 
időigényes. 

A kereskedelmi igazgatással és a telepengedélyezéssel kapcsolatos jogorvoslati kérelmek száma 
némileg csökkent, ugyanakkor nem változott a helybenhagyó döntések aránya, ami 2009-ben is 
meghaladta az 50 %-ot. Továbbra is jellemző, hogy a már működő üzlet, illetve telep zavaró hatását 
kifogásolják az ügyfelek. Rendszerint a tényállás tisztázatlansága miatt került sor az első fokú 
döntések megsemmisítésére és új eljárásra utasításra. 

A közlekedési igazgatási ügyekben a fellebbezések száma szinte azonos a 2008. évivel és a 
helybenhagyó döntések aránya sem változott, ami igen magas, több mint 70 %. Ez azt mutatja, hogy 
az okmányirodákban igen jó színvonalú a hatósági ügyintézés. Többségében továbbra is a gépjármű
kivonásáról, illetve a vezetői engedély visszavonásáról rendelkező döntéseket támadták az ügyfelek, 
ugyanakkor a fellebbezésekben jellemzően a végrehajtó, illetve az APEH eljárását sérelmezték. 
Gyakran előfordult, hogy a fellebbezések végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmeket is tartalmaztak, 
melyek elbírálására felhívtuk az első fokú hatóságokat.  

3. A koordinációs és szervezési feladatok 

3.1. A több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi 
összehangolása érdekében végzett tevékenység 

Több ágazatot érintő döntések végrehajtásában a parlagfű elleni védekezésben várt el közreműködést a 
kormányzat, melyet a Regionális Államigazgatási Kollégium bizottságaként működő, a civil 
szervezetek részvételét is biztosító „Parlagfű-mentes Magyarországért” Regionális Bizottság látott el. 
A bizottság eredményes munkájának is köszönhető, hogy az e területen tevékenykedő szervek a 
parlagfű mentesítés területén jelentős eredményeket értek el. 

Ágazatközi együttműködést feltételeztek, így területi összehangolást igényeltek a Kollégium tagjainak 
közös ellenőrzései, az államigazgatási szervek informatikai ellátottsága helyzetének vizsgálata, a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások engedélyezése során a szakhatóságokkal 
együttesen végzett munka, valamint a megyei levéltárakkal együttesen végzett, az önkormányzati 
hivatalok ügyiratkezelési szabályzatainak jóváhagyásával, illetve az ügyiratkezelés ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok is. (Ezekről a beszámoló további részeiben adunk számot.) 

3.2. A regionális államigazgatási kollégium működésének adatai, a kollégium 
összetétele, struktúrája, működésének rövid bemutatása 

A 318/2008. (XII. 23.) számú Kormányrendelet változást hozott a Közép-dunántúli Regionális 
Államigazgatási Kollégium összetételében, egyrészt bővült a tagok sora a Kulturális és 
Örökségvédelmi Hivatallal, és a szakigazgatási státuszt kapott Építésfelügyelőkkel, akiket az 
építésfelügyelő koordinátor képviselt. Bővült az állandó meghívottak köre a tagi státuszból idekerült 
rendészeti szervek képviselőivel, valamint az Állami Számvevőszék Fejér Megyei Ellenőrzési 
Irodájával. A tagok száma így 53-ról 43 főre csökkent, az állandó meghívottak száma 10 főről 21
főre változott. 
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A Kollégium 2009. évben négy ülést tartott és összesen 19 napirendet tárgyalt. Az év sajátossága, 
hogy a „hagyományos” témák mellett nagy hangsúlyt kapott a régió társadalmi-gazdasági 
problémáinak megjelenítése. Ezek közül is kiemelendők a munkanélküliség alakulását, az út a 
munkához program lehetőségeit, a legális migráció állapotát, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházások helyzetét, a használtcikk kereskedelem problémakörét, a kereskedelmi és iparkamarákkal 
történő együttműködést tárgyaló napirendi pontok. Szintén új elemként említhetjük, hogy átfogó 
felmérések, elemzések is készültek a köztisztviselői képzés, továbbképzés helyzetéről, a közigazgatás 
személyi állományáról és a területi államigazgatási szervek informatikai ellátottságának helyzetéről. 

A 2008 évihez képest és éven belül is csökkenést mutat a tagok részvételi aránya, 2008-ban 75 – 74 
– 72 - 68 %, 2009 évben 79 -74 – 75 - 63 % volt a megjelenés az egyes üléseken.  

A Regionális Államigazgatási Kollégium nagy létszáma miatt az operatív munka jelentős része 
áttevődött a Kollégium bizottságainak feladatkörébe. A Kollégiumnak négy állandó és egy eseti 
bizottsága van, ebben változás az elmúlt évben nem történt. A bizottságoknál egyre elterjedtebbé 
válnak a korszerű technika biztosította munkamódszerek, így a döntés előkészítés során elsősorban e-
mailen, telefonon történik a szakmai munka eredményeinek továbbítása, az üléseken pedig csak a 
döntések születnek meg. Így a látszólag alacsony számú bizottsági ülés ellenére rendkívül tartalmas és 
nagy mennyiségű munka folyt. 

3.3. Az államigazgatási hivatal dekoncentrált szervek irányába történő
ellenőrzési tevékenységének helyzete, hatékonysága; az ellenőrzött 
szervek, ellenőrzött területek 

A hivatal 2009. évben 3 területi államigazgatási szervnél (Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal; Balatoni 
Nemzeti Park Igazgatóság) végzett ellenőrzést.  

Összességében a területi államigazgatási szervek a jogszabályozási előírásoknak megfelelően 
végezték tevékenységüket. A tapasztalt hiányosságok elsősorban jogértelmezési, illetve szabályozási 
területen merültek fel.  

Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a területi államigazgatási szervek működésében 
meghatározó szerepet kapnak az irányító szervek által kiadott központi rendelkezések, 
szabályozások, irat- és intézkedésminták. Az ezektől való eltérés lehetősége általában nem biztosított, 
így az ellenőrzési tapasztalatok hasznosulása nagy részben attól függ, hogy az irányító szerv 
mennyiben osztja az ellenőrző szerv véleményét.  

3.4. A területi államigazgatási szervek ellenőrzési tevékenységének 
összehangoltsága érdekében végzett tevékenység 

A területi államigazgatási szervek ellenőrzési tevékenységének összehangolását jelentős részben az 
Államigazgatási Kollégium Ellenőrzési Bizottságán keresztül végeztük. A bizottság a kollégium által 
elfogadott ellenőrzési terv alapján tartja közös ellenőrzéseit. Ennek megfelelően 2009. évben 12 
témakörben folytattak ellenőrzést, melyben 9 szerv vett részt. A közös ellenőrzések alkalmával egy-
egy témakör ellenőrzésekor általában 3-4 szerv működött közre. 

Az országos akciókon túl sajátos ellenőrzési terület volt az autóbontók tevékenysége, a pirotechnikai 
eszközök forgalmazása, az árubemutatóval egybekötött utaztatói tevékenység, a használtcikk 
kereskedelem és a közétkeztetés.  

A közös ellenőrzési tevékenységről megállapítható, hogy a koordináció eredményeképpen az 
lényegesen hatékonyabb, hiszen az együttes jelenlét átfogó intézkedésekre ad lehetőséget és olcsóbbá 
teszi az ellenőrzési munkát. A koordinációs tevékenységünk során a régióban jó együttműködési 
készséget tapasztaltunk a résztvevő államigazgatási szervek körében.  
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4. A helyi önkormányzatok kérésére nyújtott szakmai segítség 

4.1. A szakmai segítségnyújtás statisztikai értékelése 

A beszámolási időszakban felterjesztett képviselő-testületi, bizottsági és önkormányzati társulási 
jegyzőkönyvek száma az előző évi 61 %-a. A táblázat nem tartalmazza a zárt ülések jegyzőkönyveit, 
melyek száma nem elhanyagolható. Az sem közömbös, hogy az önkormányzatok 90 %-a küldött 
jegyzőkönyvet.  

A 7. sz. táblázatban megjelölteken túl felterjesztésre került 189 többcélú társulási tanács üléséről
készült jegyzőkönyv, továbbá 1363 db a polgármester átruházott hatáskörében hozott határozat. 2009. 
év során a jegyzők – kisebb számban polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők – 1297 esetben 
kerestek meg különböző kérdéseikkel, melyekben a jogszabályszerű megoldásról kérték 
véleményünket. A kérdések döntő többsége telefonon érkezett. Írásban kértek véleményt pl. 
szociális, reklám, lakás-, közműfejlesztés, SZMSZ tárgyában alkotott rendelet tervezetre, illetve 
rendeletre, a szóban kért vélemények pedig a rendeletalkotási tárgykörök minden területére 
vonatkoztak. A határozatokkal és működéssel kapcsolatban feltett kérdések az önkormányzati 
feladatellátás teljes körére kiterjedtek (pl. költségvetési szervek átszervezése, alapító okiratok 
módosítása, adósságrendezés, vezetői megbízás, körjegyzőség szervezése, jegyző helyettesítése, 
vagyonnyilatkozat, állattartás, zajvédelem, illetve rendkívüli ülés, zárt ülés tartása, adatnyilvánosság, 
hatáskörök, napirend meghatározása). 

A kisebbségi önkormányzatok a hivatal segítségét csak kis számban igényelték. 

4.2. A szakmai segítségnyújtás során kialakított módszerek rövid bemutatása 
és értékelése. 

A korábbi – negyedéves rendszerességgel kiadott – írásbeli szakmai tájékoztatók számát növeltük, a 
beszámolási időszakban havonta készítettünk. A szakmai tájékoztatókat e-mailben küldtük meg a 
jegyzők részére, ezen túl a hivatal honlapján is megjelenítettük. 

A hivatal honlapján „kérdés-válasz” formában közzétettük azokat az eseteket, melyek tárgyában a 
legtöbb megkeresés érkezett.  

Egyes új jogszabályok megjelenését követően szakmai napon ismertettük a szakszerű jogalkalmazás 
kívánalmait (pl. építésügy, telepengedély, üzlet, közlekedési igazgatás). 

Jegyzői értekezleten aktuális jogalkalmazási kérdésekről, időszerű feladatokról adtunk tájékoztatást, 
melybe bevontuk a Regionális Államigazgatási Kollégium tagjait is. 

Meghívásra, kistérségi jegyzői értekezleteken vettünk részt, és segítettük egy-egy aktuális 
jogalkalmazási terület feladatainak megoldását (pl. „A költségvetési szervek jogállásáról” szóló új 
szabályok„Út a munkához” programmal kapcsolatos feladatok).  

4.3. A Kormánynak, a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, valamint 
a szakmai irányítást gyakorló miniszternek az Alkotmány 19.§ (3) 
bekezdésének l) pontja, valamint az Ötv. 95.§ d)-e), 96.§ a) és c-d), illetve a 
97.§-a által meghatározott feladatainak ellátásában való közreműködés 
bemutatása 

A beszámolási időszakban egy polgármester kezdeményezte, hogy az Országgyűlés oszlassa fel a 
képviselő-testületet. A kezdeményezést – az abban foglaltak támogatása nélkül – terjesztettük fel az 
Önkormányzati Minisztériumba. 

Területszervezési kérdésekben a régióban négy nagyközség várossá nyilvánítási kérelmének döntés-
előkészítési eljárásában működtünk közre. 
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Megkeresés esetén véleményt nyilvánítottunk jogszabály-tervezetekről (pl. a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól, az államháztartás működési 
rendjéről). 

Közreműködtünk ágazati miniszterek egyes feladatai ellátásában (pl. az egészségügyi intézmények 
működési formái, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. 
törvény végrehajtása tükrében, „a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak 
végrehajtásából származó 2008. évben megvalósítandó feladatokról” szóló Korm. határozat 
végrehajtása tárgyában, a helyi építési szabályzatok jogszabályszerűségét érintően). 

Közreműködtünk továbbá az állampolgári jogok országgyűlési biztosának „a gyermek és az 
erőszak” témában indított vizsgálatában, felkérésére szervezési segítséget nyújtottunk, helyiséget, 
informatikai hátteret biztosítottunk a 2009. november 26.-án Veszprémben tartott helyszíni panasznap 
lebonyolításához.  
 

5. Informatikai feladatok 

Az európai parlamenti választáson túl (lásd:kiemelt feladatok) a régióban 24 időközi önkormányzati 
választás és helyi népszavazás informatikai támogatását kellett elvégezni. Határidőre és pontosan 
elvégeztük a névjegyzékek és az értesítő szelvények gyártását, valamint egyéb nyomtatványokkal, 
helyenként szavazólap készítéssel segítettük a helyi választási irodák munkáját. Részletesebb adatok a 
16 sz. mellékletben találhatók. 

A személyi adat- és lakcímnyilvántartás korszerűsítése során a lakcímváltozás gépi feldolgozása a 
jegyző feladatává vált. Hivatalunk mindhárom megyében elvégezte a jogosultság kiosztásokat, és 
szakmai segítségnyújtással támogatta az új feladat bevezetését.  Szintén jelentős, és többségében 
nélkülözhetetlen informatikai szakmai segítséget kellett nyújtanunk az önkormányzatok részére a 
termőföld eladási hirdetmények megjelenítése miatt kötelező Központi Rendszerhez történő
csatlakozásuk elvégzésében. A régió minden önkormányzatában ez sikerült is, amely kapcsolat ma 
már teljes funkcionalitású hivatali kapuként működik.  

A 2009-es évben a Hivatal informatikai eszközállománya nem sokat fejlődött, de az előző évben 
megkezdett fejlesztések befejezése, stabilizálása, belső hálózat bővítése, új levelező rendszer üzembe 
állítása, IP telefon rendszer kiépítése, telekommunikáció egységesítése mégis jelentős változásokat 
hozott. Javuló üzembiztonság, korszerűbb szolgáltatások mellett jelentősen csökkentek a költségek.

Év elején állítottuk üzembe az IRMA tanúsított ügyiratkezelő rendszert, amely lehetőséget nyújt az 
e-közigazgatási alkalmazásokkal való kapcsolatra is. Az első évben javaslatainkkal segítettük az 
államigazgatási hivatali körben az országos egységesség kialakítását, a használhatóság és célszerűség 
javítását. Hivatalon belül egységes módszereket használunk, a már régebben bevezetett havi 
statisztikai kimutatásokat ebben a rendszerben is teljessé tettük.  

A Ket. módosításához kötődően létrehoztuk hivatali kapunkat, és október 1-ig elhelyeztük az 
elektronikus űrlapot, amely az elektronikus kapcsolattartás részeként biztosítja az ügyfeleknek a 
kapcsolat lehetőségét. Hatóságok közötti hivatalos levelezésre már több esetben használtuk is hivatali 
kapunkat.  

Informatikai feladatainkat összehangoltan végezzük. Az elmúlt évben is sikerült továbblépnünk az 
egységes elvek és módszerek tekintetében. 
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6. Képzés és továbbképzés 

6.1. Az egyes képzési formák, hatásuk a konkrét közigazgatási feladatok 
ellátására és annak színvonalára; a képzések szervezésével, 
lebonyolításával kapcsolatos feladatok, tapasztalatok, eredmények, 
résztvevők. 

A képzési év során a régió köztisztviselői 50%-ának megfelelő számú hallgató képzésére került sor.  

Az év kiemelt feladata az ÁROP 2.2.7. projekt keretében megvalósuló Ket képzés szervezése volt. 
2009. szeptembertől novemberig 79 képzési csoportban összesen 2 661 fő köztisztviselő képzését 
bonyolítottuk le, amely kapacitásunkat teljes mértékben lekötötte.  

A képzés során a jegyzők és önkormányzati köztisztviselők, illetve a területi államigazgatási szervek 
köztisztviselői részére, egyrészt a Ket. általános részéből 45 egy napos, másrészt hét ágazatban 34 
két napos továbbképzést szerveztünk meg. A képzések magas száma, a feszített tempó, a támogatást 
nyújtó által megkövetelt szigorú adminisztráció, valamint az előírt folyamatos monitoring tevékenység 
komoly csapatmunkát követelt, amelyet a projekt lebonyolítására kijelölt munkatársaink kiváló 
szakmai színvonalon teljesítettek. Ennek eredményeként képzéseinken a régió köztisztviselőinek 
mintegy 27%-a kapott magas színvonalú felkészítést. 

A recesszió hatása képzési tevékenységünket is érintette, amelynek eredményeként 2009. évben 
célelőirányzatból megvalósuló képzést nem tudtunk szervezni, mindössze egy - a 2008-as évről
áthúzódó – oktatásra megszervezésére került sor. A Tatabányai Kirendeltség szervezett tanfolyamot 
„Jogi szabályozás rendszere az önkormányzati adóigazgatásban” címmel.  

A több napos, drága képzések helyett igyekeztünk, az aktuális információkat nyújtó, rugalmasan 
szervezhető szakmai napokat rendezni. A szakmai napok szervezésében regionális szinten 
törekedtünk az egységességre, tehát arra, hogy adott témában egységes tematika szerint tartott képzés 
a hivatal illetékességi területébe tartozó mindhárom megyében dolgozó köztisztviselők számára 
elérhető legyen. Ennek megfelelően járt el a Szociális és Gyámhivatal az „Út a munkához” program 
sikeres elindítása érdekében a települési önkormányzatok jegyzői számára. 2009. évben is mindhárom 
megyében megszereztük a hivatásos gondnokok képzését, melyen nagy érdeklődést váltott ki az új 
Ptk-ban elfogadott, a gondnokságra vonatkozó szabályok változása. 

6.2. A közigazgatási alap-, szak- és versenyvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, 
alkotmányos alapismereti és egyéb vizsgák. 

2009-ben a közigazgatási alapvizsgázók száma nem nőtt tovább, a 2008. évi 70%-os növekedéstől
eltérően már „csak” 50%-al több vizsgázó, illetve tanfolyami felkészülő volt.  

A szakvizsgázók száma, 2008-hoz képest stagnálást mutat. A régióban 20 vizsgabizottság előtt 328-
an tettek eredményes vizsgát, szereztek közigazgatási szakvizsga bizonyítványt.  

Úgy a közigazgatási és ügykezelői alap-, mint a közigazgatási szakvizsga keretében két 
vizsgaidőszakban szerveztünk vizsgára felkészítő tanfolyamokat, illetve vizsgákat. 

2009. júliusától hatályba lépett a közigazgatási versenyvizsga-tételi kötelezettség, Az új 
vizsgarendszer, új szervezési, vizsgáztatási módszerek bevezetésével járt, amelyet úgy 
munkatársainknak, mint a vizsgáztatóknak sikerült a rendelkezésre álló, viszonylag rövid idő alatt 
elsajátítaniuk, így a vizsgák eredményesen zajlottak. Meg kell említeni, hogy a vizsgalebonyolító 
számítógépes program és rendszer még bizonytalan, ami elsősorban a szervezőknek okoz gondot, 
jelent többletfeladatokat. A versenyvizsga felkészítő tanfolyamok szervezésére még nem került sor,. 
2009. évben összesen 58-an jelentkeztek vizsgára, amelyből a 6 vizsgabizottság előtt 48-an jelentek 
meg. Az írásbeli és szóbeli vizsgák eredményeként 23-an felsőszintű és 1 fő pedig középszintű
versenyvizsga bizonyítványt szerzett. Az eredményességet mutatja, hogy szóbeli vizsgán eddig 
mindenki eredményes volt.  
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Anyakönyvi szakvizsga tanfolyam és vizsga megszervezése iránti igény a korábbi évekhez képest 
csökkent, így azt 2009-ben egy képzési csoportban, az új jogi szabályozásnak megfelelő tematikával, 
90 tanórában, Hivatalunk régióközpontjában szerveztünk meg. 2009. évben összesen 29 fő tett 
eredményes vizsgát. 

Az alkotmányos alapismeretek vizsgára jelentkezők száma 2009-ben az előző évi adatokhoz képest 
stagnálást mutat (73 fő). A vizsgára jellemző, hogy a jelentkezők nagy része (25 %-a) nem jön el a 
vizsgára és a megjelentek 70 %-a tesz eredményes vizsgát.  

7. Beszámoló a hivatal panasz ügyintézési gyakorlatáról 

A hivatali hatáskör változásának ismertté válása eredményeképpen a közérdekű bejelentések, 
panaszok száma lényegesen csökkent. 

A képviselő-testület tevékenységével kapcsolatos bejelentések rendeletekre (pl. HÉSZ, helyi adó, 
hulladékszállítási díj), határozatokra (pl. intézményvezetői, háziorvosi kinevezés, kollégiumi hely, 
visszavásárlási jog utólagos törlése, ingatlan értékesítése) és működésre (pl. pályázati eljárás, testületi 
ülés időpontja, képviselő-testület feloszlását kimondó döntéssel kapcsolatos előzetes eljárás) egyaránt 
irányultak.  

A bejelentőknek írt válaszlevelünkben kifejtettük az üggyel kapcsolatos szakmai véleményünket, 
tájékoztatást adtunk az esetleges jogorvoslat, alkotmánybírósági indítvány benyújtásának 
lehetőségéről. 

A fentieken kívül 11 olyan panaszra adtunk véleményt, amely nem a testületi illetve hivatali működést 
kifogásolta, további 4 bejelentést a hatáskörrel rendelkező szervhez továbbítottunk. 

A hivatal és köztisztviselői tevékenységével összefüggésben 2009-ben panasz nem érkezett. A
hivatal működésével kapcsolatban az ügyfelek 4 esetben kifogásolták a hatósági ügyintézést és 
sérelmeikkel az Önkormányzati Minisztériumhoz, illetve a hivatal vezetőjéhez fordultak. Az említett 
esetekben az ügyfelek a számukra kedvezőtlen döntést panaszolták, illetve olyan intézkedést kértek, 
amely nem tartozik a hivatal hatáskörébe. A beadványokat minden esetben kivizsgáltuk és megtettük a 
szükséges intézkedéseket, egy esetben saját hatáskörben módosítottuk a döntésünket. 

A polgármesteri hivatal, körjegyzőség működésével kapcsolatos panaszokban rendszerint a jegyző
mulasztását, illetve a nem megfelelőnek tartott eljárását sérelmezték az ügyfelek. Jellemzően 
építéshatósági, birtokvédelmi, adóigazgatási, és üzletek működésével kapcsolatos ügyekben érkeztek 
ilyen kifogások .A Ket. 20. §-a alapján minden esetben kivizsgáltuk, hogy történt-e mulasztás. A 
beadványok kb. 80 %-a volt megalapozott, ezekben az esetekben az eljárás lefolytatására utasítottuk a 
mulasztó hatóságot. Az általunk megállapított újabb határidő alatt a jegyzők eljártak, mindössze egy 
esetben került sor más hatóság kijelölésére, fegyelmi eljárás kezdeményezésére. 

A Szociális és Gyámhivatalhoz 2009. évben 13 panaszbejelentés érkezett, melyből 12 szociális 
illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény működésével volt kapcsolatos. A bejelentések 
alapján helyszíni ellenőrzésre került sor, s jogsértés megállapítása esetén a szükséges intézkedést – 
felhívás határidő tűzésével a hiányosság megszüntetésére, szociális igazgatási bírság kiszabása – a 
Szociális és Gyámhivatal megtette. Egy panaszbejelentés érkezett polgármester ellen, aki 
gyámhatósági ügyben hatáskörébe nem tartozó intézkedést tett. Ez esetben a polgármester 
tájékoztatást kapott a hatályos jogszabályról, s a hatósági eljárásról.  

Összességében megállapítható, hogy bár a panaszok száma nem nőtt jelentős mértékben, ezzel együtt a 
„panaszkodók” türelmetlensége és adott esetben agresszív hangneme jellemzőbbé vált. A testület 
működése elleni panaszok esetében pedig gyakran szóban kinyilvánították a törvényességi ellenőrzés 
hiánya miatti kifogásukat.  
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8. Nemzetközi tevékenység 

Hivatalunknak nincs szerződésben rögzítetten külföldi partnerrel hivatalos kapcsolata, de a
hivatalvezető folyamatosan meghívottja a Szlovák-Magyar Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló 
Kormányközi Vegyes Bizottság üléseinek, azokon részt is vett. 

A kormányközi bizottság állásfoglalásaiból, előterjesztéseiből szerzett információkkal a segítséget 
nyújtottunk az együttműködésben résztvevő önkormányzatoknak. 

9. Kapcsolattartás a civil szféra képviselőivel 

A civil szervezetekkel tartott kapcsolatok egy része munka-, más része alkalmai jellegű, és ügyfeleink 
között is sok civil szervezet van (szociális, és környezetvédelmi terület). 

 A szociális és gyámhivatal évente dönt a súlyos mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és 
átalakítási támogatásáról. Ebben a munkában, az általa létrehozott bizottság véleményét is kikéri. A 
bizottság egyik tagja a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke által 
meghatározott képviselő,

A drogprevenció, a bűnmegelőzés és a gyermekvédelem témakörében a szociális és gyámhivatal 
koordinátora rendszeresen tájékoztatta a programokról, pályázatokról a megyében működő civil 
szervezeteket, természetesen elsősorban szolgáltató, segítő jelleggel. 

Konferenciák, szakmai konzultációk, emlékünnepségek közös szervezését végeztük a tatai Magyary 
Zoltán Népfőiskolával, és a Magyar Közigazgatási Karral. 

A Regionális Államigazgatási Kollégium albizottságaként működő „Parlagfű Mentes 
Magyarországért” bizottságában a régió mindhárom megyéjéből tagként tevékenykedik egy-egy civil 
szervezet. 

Az Állami Főépítész rendszeresen kapcsolatot tart az Országos Főépítészi Kollégiummal, Magyar 
Építészkamarával, Területi Építész Kamarákkal, Magyar Urbanisztikai Társasággal, Magyar 
Építőművészek Szövetségével, építész szakmai felsőoktatási intézményekkel, Gaja Környezetvédő
Egyesülettel, Nemzeti Építészeti Tanáccsal.  

Ebben az évben kapcsolatot teremtettünk mindhárom megyei kereskedelmi és iparkamarával. Az 
Államigazgatási Kollégium ülésén külön napirendként szerepelt a kapcsolattartás lehetőségeinek 
bővítése, hatékonyabbá tétele. A tanácskozáson jelen volt mindhárom megyei kamara vezetője.  

10. Az év során kiemelt, országos jelentőségű feladatok, illetve ezek 
végrehajtása: 

10.1. Országos jelentőségű eseti feladatok végrehajtásának, lebonyolításának 
sikeressége, esetlegesen felmerült problémák 

Az elmúlt év országos jelentőségű választási eseménye a 2009. június 7-én megtartott európai 
parlamenti választás volt. A lebonyolításban egyre nagyobb teret kapnak az informatikai 
megoldások. A legnagyobb hatású változás a névjegyzék továbbvezetés és a szavazóköri névjegyzék 
gépi megoldása, ami a manuális tevékenység kizárásával járt együtt, így ellenőrizhetőbb és átláthatóbb 
e tevékenység. A három megyében összesen 1 197 szavazókörbe sorolva, mintegy 900 000 
választópolgár számára hivatalunk készítette el a választói névjegyzékeket és a névre szóló értesítőket, 
valamint egyéb dokumentumokat. 

Veszprém megyében három településen volt eredménytelen népszavazás területátadási, üzletrész 
értékesítési, erőmű építési ügyben. 

A törvényességi ellenőrzés szünetelése következtében – hatáskör hiányában – intézkedésre 
lehetőségünk nem volt, csak véleményünket fejtettük ki a következő ügyekben. 
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Nádasdladány Község Polgármesterének (Fejér megye) tisztsége – polgármesteri tisztségével 
összefüggésben megállapított büntetőjogi felelőssége miatt – 2009. június 23-án megszűnt. A 
képviselő-testület nyomására a jegyző a helyi választási bizottság összehívása iránti intézkedést 
halogatta. Írásbeli szakmai véleményünk kiadását, személyes egyeztetést, továbbá a megyei főjegyző
határozott intézkedését követően a helyi választási bizottság az időközi választás időpontját kitűzte. Az 
időközi választás rendben lebonyolódott.  

Vérteskethely (Komárom-Esztergom megye), Mezőlak (Veszprém megye) községben továbbá 
Balatonkenese városban (Veszprém megye) a képviselő-testület kimondta feloszlását. Mindhárom 
településen a feloszlás kimondásáról szóló határozat meghozatalát megelőző eljárás aggályos volt. A 
bejelentésekre adott véleményünkben felhívtuk a figyelmet a helyi választási bizottság döntése elleni 
jogorvoslati lehetőségre. Mindhárom ügyben végső döntést a bíróság hozott. A bírósági ítéletek 
alapján az időközi választások során a három településen a polgármestert és képviselő-testület tagjait 
megválasztották.  

10.2. A hatékony és költségtakarékos gazdálkodás érdekében tett 
intézkedések, különös tekintettel a gazdasági válság okozta nehézségek 
kiküszöbölésére  

A hivatali gazdálkodással szemben támasztott elvárás, hogy a működési feltétek dologi fedezete egész 
évben folyamatosan rendelkezésre álljon. Továbbá, hogy a regionális átalakulásból eredő
megtakarítások feltárása is történjen meg folyamatosan és épüljön be a napi gazdálkodásunkba. 

A tett intézkedések és alkalmazott módszerek az alábbiak: 

a) Egységes és nagyon előnyös flottaszerződést kötöttünk a mobiltelefonok használatára. Ennek 
pénzügyi vonzata igen számottevő – 2008. évben 1.907 ezer Ft-os kiadás 2009. évre 1.072 
ezerre csökkent. Hasonló változást várunk az I.P. telefonok használatától is. 

b) A Regionális Hivatal Vezetője 2009. áprilisában hivatalvezetői utasításban határozta meg a 
gépjárművek takarékos üzemeltetésére vonatkozó megkötéseket, illetve elvárásokat. Az 
eredményt számszerűsítve: A 2008. évi 5.609 ezer Ft-os üzemanyag felhasználás 2009. évben 
4.460 ezer Ft-ra csökkent. 

c) Továbbra is érvényben vannak a már korábban meghozott intézkedések, úgymint: 

- A gépjármű használat engedélyezése régiós szinten a hivatalvezető hatáskörébe 
tartozik 

- Költségtérítéses képzéseken való részvételhez hivatalvezetői engedélyezés 
szükséges. Megjegyzendő, hogy ezen képzések számát minimálisra csökkentettük. 

- Új tanulmányi szerződést nem kötünk. 

- A kiszállások, helyszíni ellenőrzések jogszerűségének, szükségességének, 
indokoltságának felülvizsgálata főosztályvezetői szinten történik. 

- Központosítottuk az irodaszer beszerzéseket és kisebb eszközbeszerzéseket azzal a 
céllal, hogy a legolcsóbb megoldások kerüljenek alkalmazásra. 

- A hivatali informatikai infrastruktúra egységesítésével bővítettük a hálózati 
nyomtatás lehetőségeit is, ami az asztali nyomtatókhoz viszonyítva jelentős
költségmegtakarítást eredményezett. 

- A papír és postaköltség megtakarításaink érdekében az e-mail levelezést 
alkalmazzuk azokban az esetekben,amikor ez lehetséges. 

A válsággal kapcsolatosan – köszönhetően az évközi zárolásoknak majd elvonásoknak – a 
köztisztviselők béren kívüli juttatásai számszerűen alatta maradtak az előző évek juttatásainak. 
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10.3. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal kapcsolatos 
hatósági tevékenység és együttműködés bemutatása   

A kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokra megkülönböztetett figyelmet fordítottunk 
és igyekeztünk minél rövidebb határidőn belül eljárni. Az eljárásainkban közreműködő hatóságokkal, 
szakhatóságokkal az együttműködés problémamentes volt, telefonon, e-mailen folyamatosan 
kapcsolatot tartottunk a minél gyorsabb ügyintézés érdekében. 2009-ben az Önkormányzati 
Minisztérium által működtetett monitoring rendszerbe bevontuk – a régiónkat érintő kiemelt 
beruházásokat illetően – az engedélyezési eljárásokban közreműködő valamennyi hatóságot. Az 
együttműködést illetően e téren sem merült fel probléma.  

A Királyszentistvánon létesítendő hulladéklerakó telep építményeire 2008. évben adtunk építési 
engedélyt és 2009-ben – az építtető kérelmére – engedélyeztük az építési engedély módosítását. A 
Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba és a Budapest Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal 
rekonstrukciójával kapcsolatban 2008. évtől kisajátítási eljárásokat folytattunk a NIF Zrt. kérelmére. 
2009. december 31-ig 54 ingatlan kisajátításáról döntöttünk, a folyamatban lévő 10 ingatlan esetében 
pedig 2010. év elejére kitűztük a kisajátítási tárgyalást. A Budapest Kelenföld-Székesfehérvár 
vasútvonal rekonstrukciójával kapcsolatban 4 építéshatósági engedélyezési eljárást folytattunk le 
2009-ben, két eljárást pedig felfüggesztettünk a NIF Zrt. kérelmére. A Sukoró településen tervezett 
King’ s City nevű komplex turisztikai projektre vonatkozóan, melynek igen élénk a 
sajtóvisszhangja, egyetlen eljáró hatósághoz sem érkezett engedélykérelem 2009. évben. 

10.4. Az Önkormányzati Tájékoztató és Információs Szolgálat (ÖTISZ)  
beindítása és működése érdekében végzett tevékenységek 

Az ÖTISZ hivatalon belüli kialakítása az Önkormányzati Minisztérium ÖTISZ koncepciójában 
foglaltak figyelembe vételével történt. Ennek keretében: az önkormányzatok részére, havi 
rendszerességgel szakmai tájékoztatót tettünk közzé. Kérelemre, – előzetesen – szakmai véleményt 
nyilvánítottunk önkormányzati rendeletekről, önkormányzati ügyekről, működésről; szakmai 
útmutatást adtunk jogszabályban foglaltak végrehajtásáról; az írásban és telefonon feltett kérdéseket 
és az azokra adott válaszokat – külön megjelölve az alkalmazandó jogszabályhelyet – a hivatal 
honlapján megjelenítettük; az ágazati minisztériumok honlapjának figyelemmel kísérésével a 
szakmai munkát elősegítő információkat az önkormányzatok felé továbbítottuk; a honlapon ügymenet-
modelleket és iratmintákat tettünk közzé.

A szakmai tájékoztatóban megjelent, egyes témakörökben kidolgozott anyagokat, az Önkormányzati 
Minisztérium ÖTISZ tárhelyre továbbítottuk. 

10.5. A Ket. módosításával kapcsolatos feladatok 

A Ket. módosításával kapcsolatos legnagyobb volumenű teendő a köztisztviselők felkészítése volt. A 
képzés, továbbképzési résznél jelzetteknek megfelelően erre az év során kiemelt figyelmet 
fordítottunk. A feladat végrehajtása során nehézséget okozott a tananyag előkészítés és a finanszírozás 
állandó megkésett állapota, illetve a konzorciumi szerződés, és a támogatási szerződés késői aláírása.  

Különösen nagy gondot okozott, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium nem 
vállalta a tananyag előkészítést és a döntését akkor hozta meg, amikor a tanfolyamok általános része 
megkezdődött.  

Mindezen késedelmeket áthidalva országosan is kiemelkedő számban készítettünk fel 
köztisztviselőket. A tanfolyamokon a köztisztviselői elégedettség 90%-ot meghaladó mértékű volt, 
ami a szervezők és az oktatók munkáját egyaránt dicséri.  

Az egységes jogalkalmazás megteremtése érdekében már az év elején megkezdtük a felkészülést a 
Ket. novella hatálybalépésére. A hivatal minden hatósági ügyintézőjének egyéni 
teljesítménykövetelményében szerepeltettük a módosított joganyag elsajátítását.
Munkaértekezleteken, tanácskozásokon rendszeresen ismertettük, értelmeztük a Ket. novella 
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rendelkezéseit. Ezen túl az egységes jogalkalmazást segítő iratmintákat készítettünk és átdolgoztuk az 
első- és másodfokú eljárásainkra vonatkozó ügymenetmodelleket. Aktualizáltuk és folyamatosan 
bővítettük a honlapunkon megjelenő Ket.-tel kapcsolatos szakmai anyagokat, nyilvántartásokat 
és lehetővé tettük, hogy a Ket. novellával, annak értelmezésével kapcsolatban bárki kérdést tegyen fel 
e-mailben. A kérdéseket és a válaszokat honlapunkon közzétettük.  

11. A szakigazgatási szervek tevékenysége 

11.1. A szociális és gyámhivatal tevékenységének rövid értékelése 

A Szociális és Gyámhivatal (továbbiakban: Hivatal) tevékenységét 2009. év első negyedévében 
alapvetően az „Út a munkához” program sikeres beindítása, az ezzel járó hatósági feladatoknak a 
jegyzők, önkormányzatok felé történő közvetítése határozta meg. Ezen feladatellátás végrehajtása 
érdekében a Hivatal hatékony együttműködést alakított ki a Regionális Munkaügyi Központtal. 

A szociális igazgatás területén a II. fokú eljárások közel 50%-át is a fenti program részeként 
bevezetett aktív korúak ellátásával kapcsolatos fellebbezések jelentették, míg a közgyógyellátási 
ügyek 40 %-ot képviseltek. Ez utóbbi ügyekben csökkent az előző évhez képest a fellebbezések 
száma. A szociális másodfokú hatósági ügyek száma Fejér megyében kiemelkedően magas a régió 
másik két megyéjéhez képest. Az ügyek 67 %-ában helybenhagyó döntés született, csak 17 %-ban 
kellett az elsőfokú döntést megsemmisíteni és új eljárást elrendelni. 

A gyámhatósági II. fokú ügyekben emelkedés figyelhető meg, mely elsősorban a gyermekvédelmi 
pénzbeli ellátások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás) tekintetében 
következett be, s jelzi a családok egyre romló anyagi helyzetét. A II. fokú gyámhatósági ügyekben 
sajnos magas (34 %) az új eljárásra utasító, illetve alacsony (34%) a helybenhagyó döntések száma. Ez 
elsősorban a városi gyámhivatalok által ellátott bonyolult illetve mérlegelést igénylő ügyekben 
(kapcsolattartás, átmeneti  nevelésbe vétel, kiskorúak vagyoni ügyei) fordul elő. Az I. fokon dolgozó 
ügyintézők igen leterheltek, egyes gyámhivataloknál a személycserék is gyakoriak, ezáltal a minőségi 
hatósági munka háttérbe szorul. 

A Hivatalnál az I. fokú határozatok száma csökkent, mely a súlyos mozgáskorlátozottak 
gépjárműszerzési ügyei miatt következett be.  2008. évben 813 kérelmet bírált el a Hivatal, 2009. 
évben „csak” 559 érkezett. A működési engedélyek tekintetében 2009. évben zömmel módosításokra 
került sor, új intézmény működésére a régióban 6 esetben – hajléktalanok átmeneti otthona, 
fogyatékosok lakóotthona és nappali intézménye, idősek otthona, gyermekek átmenti otthona, 
helyettes szülő – adott ki engedélyt a Hivatal. A bíróság előtt a Hivatal döntéseinek csekély hányadát 
támadták meg (39 döntés). Pernyertesség 95 %-os, mely a munka kiváló színvonalát tükrözi.  

A Hivatal az éves ellenőrzési terve, valamint a felügyeleti szerv és az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosa felhívására látta el a jegyzők, városi gyámhivatalok, a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi, illetve  szociális szolgáltatók és intézmények ellenőrzését. Ezen hatósági és 
felügyeleti ellenőrzés teszi ki a Hivatal munkájának jelentős részét.  A régióban 2009. évben 670 eFt 
összegű szociális igazgatási bírság került kiszabásra, melyet a fenntartók maradéktalanul megfizettek.  

2009. év utolsó negyedévében – az állami finanszírozás megváltoztatás miatt – rendkívüli feladatként 
jelentkezett a szociális intézményekben folyó szociális foglalkoztatás soron kívüli ellenőrzése, melyet 
34 foglalkoztató esetében végzett el a Hivatal kettő hónap alatt. 2009. szeptember és október 
hónapokban a Hivatal gyámhatósági, gyermekvédelmi munkájának ellenőrzését végezte el az SZMM. 
Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztálya.  A régióban, az egységes jogalkalmazási gyakorlat 
továbbfejlesztése 2009. éven is kiemelt feladat volt, melynek során a Hivatal tekintettel volt a helyi 
sajátosságokra. 
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11.2. Az állami főépítész tevékenységének rövid értékelése  

Az Állami főépítész 2009. évi feladatairól elmondható, hogy jelentősen megnövekedtek a hatósági, 
szakhatósági ügyek. Az elmúlt év során további feladatot adott a Gyorsító csomag I. II. keretén belül 
alkotott jogszabálytervezetek véleményezése is. 

2009. október 1-től számos új feladattal bővült szakmai tevékenységünk. Az év során elfogadott Étv. 
módosítás, valamint a főépítészi rendelet újabb elemmel bővítette a településrendezési eszközök 
véleményezési folyamatát: Jogsértő rendelet esetén a főépítész Alkotmánybírósághoz fordul.
További lényeges változás az állami főépítészi munkában a rendeletalkotás szakmai segítése, 
koordinálása mellett az utólagos ellenőrzési feladatok, valamint nyilvántartási feladatok (főépítészek 
nyilvántartása, településrendezési eszközök elektronikus nyilvántartása, önkormányzati tervtanácsok 
nyilvántartása) ellátása is. Az új feladatok jelentős informatikai támogatást igényelnek, az előkészítő
munkát az informatikai főosztállyal megkezdtük. 

Szakhatósági tevékenységünk során, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárás keretében 14 esetben hoztunk döntést.  A villamosenergia-ipari építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokban 9 esetben hozott döntést az iroda. ( pl. Ajka, 50 MW 
teljesítményű erőmű, Dunaalmás, közforgalmú ipari kikötő)

További főépítészi feladatok végrehajtása: Megkezdődött Veszprém megye területrendezési 
tervének felülvizsgálata, melyről több egyeztetést tartottunk a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Az 
állami főépítészi iroda összesen 294 szakmai véleményt adott településrendezési tervek szakmai 
véleményezésénél. Sikeres a Tervtanács működése is, az év folyamán 15 településrendezési ügyben 
tartottunk területi településrendezési és építészeti tervtanácsi ülést. Többnyire a Tervtanács ajánlotta a 
tervek továbbtervezését. A Térségi Fejlesztési Tanács ülésein az állami főépítész állandó 
meghívottként vesz részt. Az év során mind a regionális, mind a Velencei tó-Vértes KÜK Fejlesztési 
Tanács, valamint a Regionális Monitoring Albizottság ülésein részt vettünk. Az elmúlt évben 55 
fejlesztési pályázatról alkotott az iroda szakmai véleményt és adott ki állami főépítészi nyilatkozatot a 
településrendezési tervnek való megfelelésről, és az építészeti megoldások szakmai-funkcionális- 
esztétikai minőségéről.  

A Hivatal által szervezett jegyzői értekezleteken és a Regionális Államigazgatási Kollégium ülésein az 
állami főépítész minden esetben jelen volt. Részt vettünk a Hajdúböszörményben 2009. augusztusában 
tartott XIV. Országos Főépítészi Konferencián. Részt vettünk az állami főépítészi irodák 2008. 
október 10.-11.-én Egerben és Szilvásváradon rendezett szakmai továbbképzésén, amelyen kiemelt 
szerepet kapott a módosult Országos Területrendezési Terv egységes értelmezése. Rendszeresen 
megjelentünk a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Urbanisztikai Társaság, a Magyar 
Építészkamara ill. a szakmai felsőoktatási intézmények által szervezett szakmai rendezvényeken, 
melyen alkalom nyílott a szakma képviselőivel való folyamatos kapcsolattartásra. Rendszeresen részt 
vettünk a Nemzeti Építészeti Tanács Fórumának ülésein. Az állami főépítész sikeresen elvégezte a 
KSZK által szervezett 80 órás vezetővé képzési tréninget, valamint az iroda köztisztviselői elvégezték 
a Ket. -novella továbbképzést.  

11.3. Az építésfelügyelő tevékenységének rövid értékelése  

Az építésfelügyelők 2009. évben a központilag meghatározott létszámmal – Székesfehérvár 3 fő,
Tatabánya 2 fő, Veszprém 2 fő – látták el az első fokú építésfelügyeleti hatósági feladataikat és 
készítették elő az Államigazgatási Hivatal Vezetője részére, a Nyugat-dunántúli Regionális 
Államigazgatási Hivatal építésfelügyelője által kiadott határozat elleni fellebbezésre hozott 
másodfokú döntést. Az ügyrend előírásait az év során maradéktalanul betartottuk, negyedévente 
megtartottuk a munkamegbeszéléseket, elektronikus úton kapcsolatot tartottunk egymással a hatékony 
információ áramlás érdekében. Az építésfelügyeleti tevékenység tárgyi feltételei megfelelőek, az 
építésfelügyelők rendelkeznek a jogszabályban előírt védő és technikai eszközökkel. 

Első fokú építésfelügyeleti hatósági jogkörben az építésfelügyelők 2009. évben 590 helyszíni 
ellenőrzést folytattak le, ez több mint 2,5 szerese az előző évinek. Az ellenőrzések számának 



15 
 

növekedését az építésfelügyelők létszámában történt változás tette lehetővé. Az ellenőrzéseken ebben 
az évben is részt vett az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 13 helyen. A Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatósággal 14, a Mérnök és Építész Kamarákkal Tatabányán 21 közös ellenőrzést 
folytattunk le. A helyszíni ellenőrzéseken a kivitelezési munka szakszerűségét, jogszerűségét és 
minőségét ellenőriztük. Hiányosságokat főleg a jogszerűség terén tapasztaltunk, az építési napló 
hiányára vagy nem megfelelő vezetésére, a kiviteli dokumentáció és a műszaki ellenőr megbízásának 
hiányára vonatkozóan. A kivitelezés szakszerűsége, minősége jónak mondható a régióban.  
Emelkedett az építésfelügyeleti első fokú hatósági intézkedések száma is. A 2009-es évben első fokú 
hatósági jogkörben 397 döntést hoztunk a 13. és 14. számú táblázat szerint. Az ellenőrzésen tapasztalt 
jogsértő cselekmények miatt építésfelügyeleti bírság kiszabására is sor került. A régióban 82 építési 
munka kapcsán 138 építésfelügyeleti bírságot szabtunk ki 22.475.000,- Ft. összértékben. Az előző
évhez képest a döntések száma 4,5 szeresére, a kiszabott bírság összege közel  8 szorosára emelkedett. 
Az első fokú építésfelügyeleti bírság határozatok ellen 28 fellebbezés érkezett. A másodfokú hatóság 8 
helybenhagyó, 11 megváltoztató, 6 új eljárásra utasító döntést hozott. 1 jogorvoslati eljárást 
felfüggesztett, 1 eljárás folyamatban van és 1 fellebbezésre az első fokú építésfelügyeleti hatóság saját 
hatáskörben határozatát visszavonta. 

Az építésfelügyelők a jogszabályi előírások szerint a kivitelezési tevékenység megkezdéséről szóló 
előzetes adatszolgáltatásokat és azok adatváltozásainak a bejelentéseit felülvizsgálták és engedélyezték 
a kivitelezés megkezdését. A 2009-es évben 523 előzetes bejelentés és adatváltozás érkezett. Ez az 
előző évi bejelentéseknek 87%-a, kisebb mértékben csökkent a számuk. Azonban 2009. október 1-től
jogszabály változás miatt növekedett az építésfelügyelők feladata, az építkezések megkezdésének 
utólagos bejelentése átvételével. A Váti Kht. által működtetett országos elektronikus nyilvántartásba 
285 utólagos bejelentést vezettünk fel. 

12. A hivatal szervi fenntartói és funkcionális tevékenysége 

12.1. A bér-, és létszámgazdálkodás számszerű bemutatása, értékelése, a 
személyi juttatások alakulása 

A rendszeres személyi juttatás: változatlan illetményalap és változatlan létszám mellett a tervezett 
összeggel közel azonos mértékű a felhasználás. 

Nem rendszeres juttatás: Az éves összeg lényegesen alatta marad az előző évinek – jutalom címén 
nem volt kifizetés. Egyéb juttatásoknál a Ktv-ben meghatározott kötelező juttatások biztosítottak 
voltak. 

További költségtérítésként illetve juttatásként üdülési hozzájárulást, ill. az önkéntes nyugdíjpénztári 
tagoknak ezer Ft-os havi tagi hozzájárulást fizettünk. 

A létszám alakulásról a kövtkező pontban számolunk be. 

12.2. A személyi működési feltételek rövid bemutatása 

A hivatal engedélyezett létszáma 2009. év január 1-jén 178 fő volt, 2009. évben létszám-változás 
nem történt. A fizikai állományban foglalkoztatottak létszáma 6 fő volt. A hivatal Veszprém Megyei 
Kirendeltségén a prémiumévek program keretében jelenleg 2 főt foglalkoztatunk. A korábbi évekhez 
képest jelentősen lelassult a hivatali fluktuáció, hiszen 2009. évben 11 köztisztviselő és 2 ügykezelő
került kinevezésre, 1 közülük pályakezdő. A közszolgálati jogviszony megszűntetésére, megszűnésére 
8 esetben került sor. A mintegy 4,5%-os fluktuáció megfelel annak a természetes cserélődésnek, 
mely egy ilyen méretű hivatalnál jellemző.

A személyi állomány 33,5 %-a 50 év feletti, 21.2 %-a 41 és 50 év közötti életkorú. A köztisztviselők
54,7 %-a 40 évnél idősebb. (2007-ben 54,76 %, 2008-ban 53,4 % volt, ebben a tekintetben jelentős
változás nem következett be.) 

A hivatal minden köztisztviselője rendelkezik a munkakörére előírt képesítési követelménnyel. 
Az iskolai végzettség szerinti megoszlást figyelembe véve is megnyugtató a helyzet, hiszen az összes 
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hivatali létszám 83 %-a felsőfokú végzettségű. A felsőfokú végzettségű köztisztviselők körében 
legmagasabb a jogász végzettségű munkatársak aránya 31,9 %,; 2007. évben 30,65%, 2008. évben 
33,8 % volt. Kismértékben növekszik és lassan emelkedő tendenciát mutat a hivatal nyelvvizsgával 
rendelkező köztisztviselőinek száma: 2007. évben 41,7 %, 2008. évben 44,3 %, 2009. évben 43,2 % 
volt. A felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők száma a 2008. évi 3 főről 2009. évben 6 főre emelkedett. 
Ez az összlétszám 3,4%-a.  

Köztisztviselőink az előírt ügykezelői-, közigazgatási alap és szakvizsga kötelezettségüknek 
határidőben eleget tettek. 2009. évben a következő elismerésben részesültek munkatársaink: Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozata (1fő), Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt 
polgári tagozata (2fő), Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozata (1fő) miniszteri tárgyjutalom  (5fő),  
születésnapi  emléktárgy (2 fő). 

Fegyelmi felelősségre vonásra vagy kártérítési eljárásra nem volt szükség.  

12.3. A hivatal pénzügyi feltételének bemutatása, számszerű és szöveges 
értékeléssel  

Előirányzatok (mint lehetőségek) alakulása: 

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi előirányzatai az alábbiak szerint 
alakultak: 

 
Eredeti előirányzat összege 1.073.400 e Ft 
Módosított előirányzat összege 1.209.787 e Ft
Előirányzat változás összesen 136.387 e Ft 
 
Az előirányzat módosítás összegéből zárolás, majd végleges elvonás  20.373 e Ft. 

 
Bevételeink jogcímek szerinti alakulását a 19.számú melléklet mutatja be. 

Saját bevételeink túlteljesítését három bevételi forrás szolgáltatta: 

- Alap-és szakvizsgák megemelkedett száma, ami a jogszabályváltozásra vezethető vissza 

- Építési bírság bevételünk-egy országosan is kiemelt beruházásból -43 millió Ft-ot 
eredményezett 

- Pernyertességeink is hatással voltak a végeredmény alakulására. 

A többletbevételt intézményi dologi és beruházási kiadásokra fordítottuk. 

Költségvetési támogatás: 

Évközbeni változása (+17 ezer Ft) jelentéktelen, ami azt mutatja, hogy az évközbeni elvonás valamint 
az évközi juttatás közel azonos összegben változott. 

Támogatásértékű működési bevételt az Á.R.O.P 2.2.7. Program lebonyolításához szükséges 10 millió 
Ft-os előleg szolgáltatta. 

 
Kiadások: 

A hivatal feladataiból következően a kiadások közül a legnagyobb volumene a személyi juttatásoknak 
van. 

A szemilyi előirányzatok teljesítéséről a 12.1 pontban adtunk tájékoztatást 

Dologi kiadások: 
A dologi kiadásoknál több kiadásnemen és az összes költségnél is jelentősen csökkentek az előző
évhez képest, ami egyértelműen mutatja a takarékos gazdálkodást. 
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Egyéb: 

A korábbi évek kihelyezett lakástámogatási hiteleinek visszatérüléséből 3 dolgozó lakásvásárlását 
illetve korszerűsítését tudtuk támogatni 1.960 ezer Ft összegben. 5 éves munkaviszony alapján 50 ezer 
forintos hitel elengedésében 5 fő 282 ezer Ft összegben részesült. 

Összefoglalva: A Közép-dunántúli Regionális Hivatal működőképessége 2009. évben 
kiegyensúlyozott volt. A feladatteljesítést nem akadályozta pénzügyi fedezet hiánya, a hivatalnak 
december 31-i fordulónappal nem volt határidőn túli fizetési kötelezettsége. 

A gazdálkodási feladatokat a gazdasági szervezet stabil létszámának, szakmai felkészültségének, a 
pénzügyes köztisztviselők többletmunkájának köszönhetően eredményesen teljesíteni tudtuk. 
Gazdálkodásunkra jellemző volt a költségtakarékosságon alapuló ésszerűség. Kiegyensúlyozott 
pénzügyi finanszírozással mind a régióközpontban, mind a két kirendeltségen a feladatellátás 
biztosított volt. 

12.4. A tárgyi feltételek alakulásának bemutatás 

Az előző évek beszerzéseinek köszönhetően nem okozott fennakadást az, hogy ezen a jogcímen 
nyilvántartott lehetőségünk nagyon lecsökkent (2008. év 48,6 millió Ft, 2009. év 15,3 millió Ft). 

Számottevő beruházás volt az iktató program lecserélése, amit fejezeti hozzájárulásból bonyolítottunk. 

Folytatódott a 10 évnél öregebb gépjárművek cseréje – 2008. évben 4 db volt, 2009-ben pedig 1 új 
gépjárművet vásároltunk. 

Néhány amortizációs számítástechnikai beszerzés  mellett, a munkakörülmények javítását helyeztük 
előtérbe (festés, irodaszékcsere). 

A Hivatal elhelyezése a régióközpontban és a kirendeltségeken is megoldott. Biztosítottak a 
munkavégzés feltételei, praktikusan berendezett , az igényeknek megfelelő irodahelyiségeink 
irodatechnikai és számítástechnika felszereltsége az igényeknek megfelelő.

II. A hivatal saját működése során alkalmazott vagy tevékenysége 
során más igazgatási szervnél megismert „legjobb gyakorlatok”  

 

A hivatalunk éves célkitűzései megfogalmazásakor kiemelt figyelmet kapott az önkormányzatok 
munkájának segítése és az egységes joggyakorlat megteremtése.  

A helyi önkormányzatok munkáját segítő tevékenységünknek különös jelentőséget adott az a tény, 
hogy jogutód nélkül megszűnt a törvényességi ellenőrzési jogkört gyakorló szerv. A szakmai 
segítségnyújtás különböző formái nem pótolhatják a törvényességi ellenőrzés intézményét, de a 
mindennapi munka során a jegyzők, önkormányzati tisztségviselők visszajelzése alapján segítik a 
törvényes munkavégzést, testületi döntéshozatalt. Az utólagos törvényességi ellenőrzés helyett így 
olyan munkamódszereket kellett kidolgozni, amelyek a prevencióra helyezik át a hangsúlyt. Az egyik 
ilyen kidolgozott és a gyakorlatban pozitívan értékelt módszer a „kérdés-válasz” 
gyűjteményének honlapunkon történő közzététele, amely jogalkalmazási és jogértelmezési 
kérdések megoldásához ad segítséget.  

Ezt a célt szolgálta továbbá a jegyzők részére havonta megküldött szakmai tájékoztató, melyben 
tematikusan elkülönített szerkezetben segítséget nyújtottunk egyes önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatához, új vagy módosított jogszabályokban foglaltak végrehajtásához. Szakmai útmutatást 
adtunk különböző hatósági ügyekben. Ismertettük az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó 
alkotmánybírósági, bírósági döntéseket, tájékoztatást adtunk az önkormányzatot érintő kötelező
feladatok határidejéről.  
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A hatósági feladatellátás során arra törekedtünk, hogy a régióban tartalmilag és formailag 
egységes legyen a hatósági ügyintézés, az első- és másodfokú eljárások lefolytatása. Ennek 
érdekében ágazatonként határozat-, illetve végzés-mintákat készítettünk, melyeket – kölcsönös 
egyeztetést követően – alkalmaznak a hatósági ügyintézők. Az ügyfelek tájékoztatása érdekében 
ügymenetmodelleket készítettünk, melyeket a jogszabályi változásokat követően aktualizáltunk és 
közzétettünk a honlapunkon. Az egységes jogalkalmazás érdekében a hatósági vezetők értekezleteivel 
egyidőben rendszerint egy-egy ágazat ügyintézői is megbeszélést folytattak az aktuális jogértelmezési 
kérdésekről.  

Hivatalunknál már jól bevált a szakmai napok rendszere. A szakmai napokat az éves képzési terv 
alapján szervezzük és ebben jelentős figyelmet fordítunk a várható jogszabályi változásokra, valamint 
a hatósági jogalkalmazás során tapasztaltakra. A másodfokú ügyintézés területén felmerülő gyakori 
hibák esetén az intézkedések megtétele mellett a további hibák megelőzését is fontos feladatunknak 
tekintettük. Ennek megfelelően 2009. évben a régióban 6 témakörben 17 alkalommal közel 1000 
köztisztviselő részvételével tartottunk szakmai napokat. Főbb témák az alábbiak voltak: rendszeres 
szociális segéllyel kapcsolatos változások, telepengedélyezési eljárásokkal kapcsolatos aktuális 
kérdések, közlekedési igazgatási eljárással kapcsolatos aktuális kérdések, kereskedelmi 
tevékenységgel kapcsolatos aktuális kérdések, építésügyi jogalkalmazás, „Út a munkához” 
végrehajtásának feladatai.. A szakmai napok megtartása során külön kiemelendő, hogy azokat a 
régióban egységes tematika alapján a hivatal témában legjártasabb vezetői, köztisztviselői tartották 
mindhárom megye önkormányzati vezetőinek, ügyintézőinek.  

A Szociális és Gyámhivatalban az egységes joggyakorlatot azzal is erősítettük, hogy - a feladatok 
zökkenőmentes ellátása érdekében - a régió másik két megyéjéből nyújtottunk segítséget a tatabányai 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmények ellenőrzéséhez. Ezáltal a régióban azonos területen 
dolgozó munkatársak tapasztalatokat szerezhettek a másik megyében működő intézmények szakmai 
munkájáról, személyi és tárgyi feltételeiről. 

Az állami főépítészi irodákban követhető gyakorlatnak tekintjük a területi referensi rendszer 
bevezetését. A területi referensi rendszer lényege az, hogy az egyes köztisztviselők minden ügykörrel 
foglalkoznak területi felosztásban, így egymást könnyen tudják helyettesíteni. Az állami főépítész 
tapasztalata alapján jó gyakorlatnak bizonyult, mert a folyamatos ügyvitelt, a helyettesíthetőséget 
jobban biztosítja. 

 
Székesfehérvár, 2010. január 29. 
 

Dr. Gelencsér József 
 hivatalvezető
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1. számú melléklet

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

A Adóigazgatás 9 0 0 0 0 6 0 1 2 9 0 0 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Szociális igazgatás 1 399 950 0 0 0 2 20 427 0 1 399 0 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

E 457 244 0 0 0 2 13 192 6 457 0 0 27 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Ebből: E.1. Környezet- és természetvédelem 3 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.2. Építésügyek 48 10 0 0 0 2 7 29 0 48 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

E.3. Állami főépítész 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.4. Kommunális ügyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.5. Építésfelügyelet 406 234 0 0 0 0 4 162 6 406 0 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

F Közlekedés igazgatás 12 0 0 0 0 1 4 7 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G Vízügyi igazgatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H Általános igazgatás 785 457 0 85 0 13 46 182 2 785 0 3 62 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26 29 0 1 0 0 0 0

J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgat 234 106 0 0 0 2 2 123 1 234 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Ipari igazgatás 3 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L 6 0 0 0 0 1 3 2 0 6 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Közoktatási és művelődésügyi igazga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T 355 48 0 0 0 1 2 304 0 355 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 262 1 805 0 85 0 30 90 1 241 11 3 262 0 19 102 0 8 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 12 9 1 2 30 29 0 1 0 0 0 0
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2. számú melléklet 
A törvényességi felügyeleti munka mutatószámai 

Döntéshozó Ülések 
száma Határozatok száma Felügyeleti 

intézkedések 
Közép-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács 23 177 2

Fejér Megyei 
Területfejlesztési Tanács 4 6 1

Komárom-Esztergom Megyei 
Területfejlesztési Tanács 3 12 0

Veszprém Megyei 
Területfejlesztési Tanács 4 63 0

8-as Főút Térségi Fejlesztési 
Tanács 4 19 0

Velencei-tó Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanács 3 5 1

Összesen 41 282 4

3. számú melléklet 
 

Hatósági és felügyeleti ellenőrzések során vizsgált polgármesteri hivatalok és körjegyzőségek 
száma 2009. évben 

Megnevezés Fejér megye 
Komárom-
Esztergom 

megye 

Veszprém 
megye 

Közép-
dunántúli 

régió 
Adóügy 10 11 10 31

Építésügy 7 7 7 21

Ipar és kereskedelem 10 13 10 33

Anyakönyv 11 13 10 34

Közoktatás - - - -

Személyi adat és lakcím 10 13 10 33

Okmányirodák 3 4 6 13

Szabálysértés 10 12 10 32

Egyéb 64 33 65 162

Összesen 125 106 128 359
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4. számú melléklet 
 

A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek eredménye 2009. évben 

Az önkormányzatok 
államigazgatási ügyben 
hozott elsőfokú 
döntését 

Fejér megye Komárom-
Esztergom megye Veszprém megye Közép-dunántúli 

régió 

helybenhagyó 262 207 366 835
megváltoztató 79 62 93 234
megsemmisítő az
eljárást megszüntető 61 43 43 147

megsemmisítő és új 
eljárásra utasító 175 126 134 435

A másodfokú eljárást 
megszüntető 25 27 16 68

Összesen 602 465 652 1 719

5. számú melléklet 
 

A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek bírósági felülvizsgálata 2009. évben 

A bírósági felülvizsgálat 
eredménye 

Fejér megye Komárom-
Esztergom megye Veszprém megye

Közép-
dunántúli 

régió 

A kereset elutasítása 59 43 70 172
A döntés megváltoztatása - 1 - 1
Hatályon kívül helyezés és az 
eljárás megszüntetése 1 - - 1

Hatályon kívül helyezés és új 
eljárásra kötelezés 3 5 4 12

Összesen 63 49 74 186
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6. számú melléklet 
 

A kisajátítási eljárások alakulása a régióban 
 

Megnevezés Kérelmek 
száma 

Határozatok 
száma 

Végzések 
száma 

Indult 
perek 
száma 

Nyert 
perek 
száma 

Vesztett 
perek 
száma 

Fejér megye 15 135 50 31 8 22
Komárom-Esztergom 
megye 5 4 4 1 14 1

Veszprém megye 57 39 82 6 2 -
régió 77 178 136 38 24 23

7. számú melléklet 
 

A helyi (kisebbségi) önkormányzatok részére, kérésre nyújtott szakmai segítség 

Megnevezés 
megye megye megye régió 
Fejér KEM Veszprém Közép-

dunántúli
Szakmai véleménykérés céljából megküldött 
jegyzőkönyvek száma 

2 076 1 261 3 626 6 963

Kérésre nyújtott 
szakmai 
vélemények 

Írásban 

rendeletre 7 12 7 26

határozatra 25 8 12 45

működési 
kérdésre 

11 1 17 29

Szóban 

rendeletre 170 19 137 326

határozatra 196 38 74 308

működési 
kérdésre 

312 21 130 463

Szakmai véleménykérés céljából megküldött 
kisebbségi önkormányzati jegyzőkönyvek száma 205 340 427 972

Kérésre nyújtott 
szakmai 
vélemények 

Írásban 
határozatra 0 0 2 2

működési 
kérdésre 0 0 1 1

Szóban 
határozatra 5 1 0 6

működési 
kérdésre 9 1 4 14
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8. számú melléklet 

Képzés, továbbképzés 2009 

Megnevezés Résztvevők
száma 

Képzési 
program 

Képzési 
csoport 

Képzési helyszín Fejér megye 
Ket. – képzés (ÁROP) 1 044 8 30
Célelőirányzatból finanszírozott 
képzések 0 0 0

Közigazgatási szakvizsga 303 4 11

Közigazgatási alapvizsga 233 1 4
Közigazgatási versenyvizsga 0 0 0
Egyéb képzések 370 6 6
Összesen 1 950 19 51

Képzési helyszín Komárom-Esztergom megye 

Ket. – képzés (ÁROP) 644 7 19
Célelőirányzatból finanszírozott 
képzések 29 1 1

Közigazgatási szakvizsga 160 3 6
Közigazgatási alapvizsga  184 1 2
Közigazgatási versenyvizsga  0 0 0
Egyéb képzések 202 6 6
Összesen 1 219 18 34
Képzési helyszín Veszprém megye 
Ket. – képzés (ÁROP) 973 8 30
Célelőirányzatból finanszírozott 
képzések 0 0 0

Közigazgatási szakvizsga 227 4 9
Közigazgatási alapvizsga  233 1 4
Közigazgatási versenyvizsga  0 0 0
Egyéb képzések 387 5 5
Összesen 1 820 18 48
Képzési helyszín Régió összesen 

Ket. – képzés (ÁROP) 2 661 23 79
Célelőirányzatból finanszírozott 
képzések 29 1 1

Közigazgatási szakvizsga 690 11 26
Közigazgatási alapvizsga  650 3 10
Közigazgatási versenyvizsga  0 0 0
Egyéb képzések 959 17 17
Összesen 4 989 55 133
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9. számú melléklet 
 

Panaszok, közérdekű bejelentések és javaslatok alakulása 2009. évben 
 

Fejér 
megye 

Komárom-
Esztergom 

megye 

Veszprém 
megye 

Közép-
dunántúli 

régió 
Önkormányzati testületek működését érintő
panaszok, közérdekű bejelentések és 
javaslatok 

27 30 19 76

Polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek 
működését érintő panaszok, közérdekű
bejelentések és javaslatok 

15 34 15 64

Közigazgatási hivatalok működését érintő
panaszok, közérdekű bejelentések és 
javaslatok 

0 2 2 4

Összesen: 42 66 36 144

10. számú melléklet 
 

Döntések száma a szociális és gyámhivatalban 2009. évben 

Megnevezés 
megye megye megye régió 

Fejér Komárom-
Esztergom Veszprém Közép-dunántúli 

Elsőfokú 
határozat 407 226 424 1 057

Elsőfokú végzés 158 242 215 615
Másodfokú 
határozat 232 144 178 554

Másodfokú végzés 69 56 40 165
Összesen 866 668 857 2 391
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11. számú melléklet 
 

A másodfokú döntések eredménye szociális és gyámügyben 2009. évben 

Az elsőfokú 
döntést 

Fejér megye Komárom-
Esztergom megye Veszprém megye régió 

szociális gyám szociális gyám szociális gyám szociális gyám 
helybenhagyó 110 23 76 32 72 45 258 100
megváltoztató 6 6 3 20 25 29 34 55
megsemmisítő és 
az eljárást 
megszüntető

11 11 4 6 0 15
15 32

megsemmisítő és 
új eljárásra 
utasító 

49 50 11 24 7 25
67 99

A másodfokú 
eljárást 
megszüntető

5 2 6 2 0 0
11 4

Összesen 181 92 100 84 104 114 385 290

12. számú melléklet 
 

Az Állami Főépítész döntéseinek száma 2009. évben 

Megnevezés 

megye megye megye régió 

Fejér 
Komárom-
Esztergom Veszprém Közép-dunántúli 

határozat 17 4 1 22
végzés 1 1
Összesen 23
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13. számú melléklet 
 

Az építésfelügyelők döntéseinek száma 2009. évben 

Megnevezés 
megye megye megye régió 

Fejér Komárom-
Esztergom Veszprém Közép-dunántúli 

Elsőfokú 
határozat 162 24 44 230

Elsőfokú végzés 55 103 9 167
Másodfokú 
határozat 2 1 3 6

Másodfokú végzés 0 0 1 1
Összesen 219 128 57 404

14. számú melléklet 
 

Az építésfelügyelők másodfokú döntéseinek eredménye 2009. évben 

Az elsőfokú 
döntést 

Fejér megye Komárom-
Esztergom megye Veszprém megye Közép-dunántúli 

régió 

helybenhagyó 1 0 0 1
megváltoztató 1 0 2 3
megsemmisítő és 
az eljárást 
megszüntető

0 0 0 0

megsemmisítő és 
új eljárásra 
utasító 

0 1 2 3

A másodfokú 
eljárást 
megszüntető

0 0 0 0

Összesen 2 1 4 7
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15. számú melléklet 
 

A hivatal személyi állományának főbb adatai: 
 

A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók összetétele nemek szerint 
2009.12.31-én 

Fejér megye Komárom-Esztergom 
Megye 

Veszprém 
megye Közép-dunántúli régió 

Nő 60 34 43 137
Férfi 10 10 13 33

Összesen 70 44 56 170

A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók összetétele életkor szerint 
2009.12.31-én 

Megnevezés Fejér megye Komárom-Esztergom 
Megye 

Veszprém 
megye 

Közép-dunántúli 
régió 

30 év alatt 11 9 9 29
31-40 év közötti 18 12 18 48
41-50 év közötti 12 8 16 36
50 felett 29 15 13 57
Összesen 70 44 56 170

A közigazgatási hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek szakmai összetétele 2009.12.31-
én 

Megnevezés 

Képzettségi csoportok 
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Fejér megye 20 10 2 0 7 14 0 0 2 4 0 0 0 0 59 

Komárom-
Esztergom Megye 7 15 1 0 2 5 0 1 1 4 0 0 0 0 36 

Veszprém megye 18 12 0 0 3 7 0 0 2 4 0 0 0 0 46 

Közép-dunántúli 
régió 45 37 3 0 12 26 0 1 5 12 0 0 0 0 141

A közigazgatási hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók nyelvvizsgáinak megoszlása 
fokozat szerint 2009. évben 

Megnevezés Fejér megye Komárom-
Esztergom Megye 

Veszprém 
megye 

Közép-dunántúli 
régió összesen 

Felsőfokú 3 3 0 6
Középfokú 26 11 12 49
Alapfokú 10 4 7 21
Összesen 39 18 19 76
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16. számú melléklet 

 
17. számú melléklet 
 

Általános és időközi választások, helyi népszavazások adatai 2009 évben. 

Megnevezés Fejér 
Megye 

Komárom- 
Esztergom 

megye 

Veszprém 
megye Régió 

Európai  
Parlamenti 
választások 

Települések száma 108 76 217 401

Érintett 
választópolgárok 
száma 

34 5114 252 760 297 185 895 059

Időközi 
önkormányzati 
választások, helyi 
népszavazások 

Települések száma 3 3 14 20

Érintett 
választópolgárok 
száma 

5 193 26 366 58 164 89 723

Névjegyzékeken szereplő, értesítő
cédulával és ajánló szelvénnyel ellátott 
választópolgárok száma 

350 307 279 126 355 349 984 782

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium és bizottságai ülései 

Kollégium/ bizottság 

Kollégiumi/
bizottsági 

ülések 
száma 

Napirendek
száma 

Hozott döntések száma Testületi 
ülésen 

részvételi 
arány Ajánlás Állás-

foglalás
Határoza

t

Közép-dunántúli 
Regionális 
Államigazgatási 
Kollégium 

4 19 9 72%

Képzési Bizottság 2 6 6 61%

Értékelő-Elemző
Bizottság 1 1 1 100%

"Parlagfűmentes- 
Magyarországért 
"Albizottság 

4 12 5 59%

Informatikai, 
Ügyfélszolgálati és 
Ügyvitel-szervezési 
Koordinációs Bizottság 

2 3 3 54%

Ellenőrzési Bizottság 2 5 2 84%
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18. számú melléklet 
 

Az állami főépítész jogszabályban rögzített feladatai ügyfajtánként 
Ügyfajta Ügyszám / db 
Hatósági ügyek 
Területrendezési hatósági eljárás 0
Környezeti hatásvizsgálat 14
Vezetékjogi engedélyezési eljárás 9
ÖSSZESEN: 23
Településrendezés 301 főszám; 1058 alszám
Előzetes vélemény [Étv. 9.§ (2)] 71
Előzetes vélemény [Étv. 9/A.§ ] 10
Véleményezési eljárás-közbenső vélemény  Étv. 9.§ 
(3)], 

111

Záró vélemény [Étv. 9.§ (6)] 102
Egyéb válaszlevél  94
Jóváhagyott tervek tervtári elhelyezése  Étv. 9.§ (8) 120
Hozzájáruló nyilatkozat OTÉK-nél megengedőbb 
szabályozáshoz 

11

összesen: 519
Építészettel kapcsolatos feladatok  
(nem pályázati ügyek) 
Szakmai vélemény 3
összesen: 3
Egyéb szakmai ügyek 
Környezeti értékelés 7
Kezelési terv 3
Pályázati véleményezés  
(ROP projektek településrendezési-építészeti 
véleményezése)  

55

Egyéb  ( bejelentések) 5
összesen: 70
Tervtanácsi tevékenység 
Településrendezés 15
összesen: 15

Ügyiratok száma összesen: 529 főszám és 1801 alszám. 
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19. számú melléklet 
A Hivatal 2009. évi főbb gazdálkodási adatai 

Államigazgatási hivatal 2009. évi bevételei  

Megnevezés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

(e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) 
1 2 3

Intézményi működési bevételek 67 800 152 157 151 516

− szolgáltatások ellenértéke 59 800 91 894 91 263

− bérleti és lízingdíj bevételek 6 000 7 070 7 070

− építési bírság bevétele 1 400 44 096 44 096
− igazgatási szolgáltatási díjak 600 1 051 1 051
− perköltség bevételek 0 2 237 2 227

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 005 600 1 022 542 1 022 542

Támogatásértékű működési és 
felhalmozási bevételek 0 10 070 10 070

− ÁROP 2.2.7 program bevétele 0 10 070 10 070

Előző évi előirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átvétel 0 341 341

Tárgyi eszközök, immateriális javak 
értékesítése 0 1 150 1 150

Átvett pénzeszközök 0 0 0

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 -48

Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi 
ei.-maradvány igénybevétele) 0 21 567 21 567

Előző évek lakásvásárlási kölcsönéből
visszatérült, és újból folyósított kölcsönök 0 1 960 1 960

Bevételek összesen 1 073 400 1 209 787 1 209 098
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Államigazgatási hivatal 2009. évi kiadásai 

Megnevezés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

(e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban)
1 2 3

Rendszeres személyi juttatások 602 036 570 395 565 199
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 33 897 33 853
− jutalom (normatív és teljesítményhez kötött 
összesen) 0 15 720 15 720
− készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra 0 2 417 2 416
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 28 183 33 262 31 856
− végkielégítés 0 0 0
− jubileumi jutalom 24 957 24 957 24 631
Személyhez kapcsolódó költségtérítés, 
hozzájárulások  61 178 74 527 73 265
− ruházati költségtérítés, hozzájárulás 13 759 13 759 13 593
− üdülési hozzájárulás 12 282 12 243 12 010
− közlekedési költségtérítés 7 921 6 979 6 119
− étkezési hozzájárulás 25 632 29 612 29 610
Szociális jellegű juttatások 1 780 1 345 1 080
Nem rendszeres személyi juttatások összesen 91 141 143 031 140 054
Külső személyi juttatások  2 023 42 978 39 035
Személyi juttatások összesen 695 200 756 404 744 288
Munkaadókat terhelő járulékok  212 700 221 088 216 184
Dologi kiadások  
Készletbeszerzés 24 264 34 755 27 928
− irodaszer, nyomtatvány beszerzése 9 472 18 098 14 011
− folyóirat, könyv és egyéb információhordó 
beszerzése  6 713 8 664 7 922
− hajtó- és kenőanyagok beszerzése 5 777 4 977 4 460
− kis-értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 
beszerzése 1 452 2 166 1 382
Kommunikációs szolgáltatások 16 363 15 642 13 508
Szolgáltatási kiadások 73 486 106 899 97 159
− bérleti és lízing díjak 24 403 34 055 34 025
− gázenergia-szolgáltatás díja 1 600 2 100 1 881
− villamosenergia-szolgáltatás díja 3 060 5 008 4 897
− távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 2 946 2 986 2 978
− víz- és csatornadíjak 458 458 388
− karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 6 853 10 613 8 408
− egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási 
kiadások 33 078 50 591 43 726
Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0
ÁFA kiadások 19 051 22 888 21 020
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3 438 4 627 2 677
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 900 965 424
Egyéb dologi kiadások 8 297 8 297 8 036
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Államigazgatási hivatal 2009. évi kiadásai 

Megnevezés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

(e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban)
1 2 3

Egyéb folyó kiadások 9 701 15 901 14 009
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen 155 500 209 974 184 761
Felhalmozási kiadások (felújítás és intézményi 
beruházás) 10 000 20 361 15 281
Lakástámogatás 0 1 960 1 960
Támogatásértékű működési és felhalmozási 
kiadások 0
Átadott pénzeszközök 0 0 0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0
Pénzforgalom nélküli kiadások  0 0 0


