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Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hiv atal  

2007. évi intézményi költségvetési beszámolója 
kiegészít ı mellékletének szöveges része 

 
 
 

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és kön yvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. ( XII.24.) Korm. rendelet 
40. § (4) bekezdésében foglaltak alapján:  

1.1. Szervezeti változás, regionális átalakulás  

Az államháztartás hatékony mőködését elısegítı szervezeti átalakításokról és 
az azokat megalapozó intézkedésekrıl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. 
határozat 1. sz. melléklete 2007. január 1-jei határidıvel írta elı a regionális 
közigazgatási hivatalok, továbbá – a megszüntetendı megyei közigazgatási 
hivatalok bázisán – azok megyei kirendeltségeinek létrehozását, továbbá a 
területi fıépítészi irodáknak a területi közigazgatási hivatalokba történı 
integrálását.  

A Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelı regionális átalakítás jogi alapját 
és szervezeti kereteit a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006.(XII. 23.) 
Korm. rendelet teremtette meg olymódon, hogy a Kormány által kijelölt 
(megyeszékhely) városokban mőködı megyei közigazgatási hivatalok alakultak 
át regionális közigazgatási hivatallá, a többi megyei hivatal szervezeti és jogi 
önállósága megszőnt, azok a regionális közigazgatási hivatalok 
kirendeltségeiként mőködnek tovább, csökkentett funkciókkal és létszámmal, a 
korábbi megyére kiterjedı illetékességgel. A Kormányrendelet alapján a területi 
fıépítészi irodák 2007. január 1.-jével beolvadtak a regionális közigazgatási 
hivatalokba. 
 
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal a Heves megyei, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és a Nógrád megyei Közigazgatási Hivatal, 
valamint az Észak-magyarországi Területi Fıépítészi Iroda szervezeti 
összevonásával alakult meg 2007. január 1.-jén.  

 
1.1.1. Elhelyezés 

Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal apparátusának 
elhelyezése a megyeszékhelyeken, Egerben, Miskolcon és Salgótarjánban 
alapvetıen a megyeházákon, Salgótarjánban részben társasházban, illetve 
bérleményben biztosított. 

A régióközponti Hivatalt  az egri Megyeháza épületegyüttesének a Magyar 
Állam tulajdonában lévı tulajdoni hányadán 1764/7689-ed tulajdoni hányad 
erejéig illette meg vagyonkezelıi jog a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
2007. szeptember 1.-jével történt kiválásáig. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság részére a fenti bejegyzett vagyonkezelıi jogból 165/7689-ed rész 
került átadásra. Átadásra került továbbá a Megyeháza „D” épülete 
tetıterében 118 m2 területő, új beépítéső, az ingatlan-nyilvántartásba még be 
nem jegyzett ingatlanrész.  
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A regionális átszervezés során az Állami Fıépítész székhelye Miskolcról 
Egerbe került áthelyezésre. Ennek érdekében a Borsod-Abaúj Zemplén 
Megyei Önkormányzattal kötött bérleti és üzemeltetési szerzıdés 
felmondásra került. Egerben a Közigazgatási Hivatal vagyonkezelésében álló 
épületben 110 m2-en, közel azonos feltételekkel biztosítottuk az elhelyezést.  
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség  a Magyar Állam és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ½-½ arányú osztatlan közös 
tulajdonában lévı Megyeháza ingatlanban mőködik, a Magyar Állam 
tulajdoni illetıségén fennálló 90/200-ad arányú, ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett vagyonkezelıi joga keretei között, melybıl 9/200-ad arányú 
vagyonkezelıi jog az NFH részére átadásra került. Ezen túlmenıen a 
Kirendeltséget a Megyeházán a Megyei Önkormányzat tulajdonán 81 m2-re 
használati jog illeti meg. 
 
A Nógrád Megyei Kirendeltséget  a Nógrád megyei Megyeházán 814,52 m2 
ingyenes használati jog illette meg a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
kiválásáig, melynek során 102,95 m2 terület használati joga az NFH-nak 
átadásra került. 
A Kirendeltség bejegyzett, 188 m2-re kiterjedı társasházi vagyonkezelıi és 
90 m2 bérleti joggal rendelkezik.  
 
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal elhelyezését és 
mőködtetését a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség kiválását követıen, az 
üzemeltetést biztosító területekkel, vagyonkezelıi jog, ingyenes használati 
jog és bérleti jog élvezete mellett együttesen közel 6.000 m2 szolgálja.  

1.1.2. Üzemeltetés 

A Regionális Hivatal ingatlanjainak üzemeltetését az év során számos 
probléma nehezítette a Hivatal költségvetését jelentısen megterhelve: 

− a BAZ Megyei Kirendeltség a Megyei Önkormányzat Ellátó 
Szervezetével megkötött üzemeltetési szerzıdést 2006. december 
29.-én, 2007. március 31. napjára felmondta, 

− a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség kiválása elhúzódott, a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság és az Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal közötti vagyonátadás-átvételre vonatkozó 
megállapodás elhúzódó formálódása miatt 2007. év végére 
tisztázódott az átadásra kerülı ingatlanvagyon nagysága, valamint az 
a tény is, hogy 2007. év végéig a hivatalnak kell biztosítania a 
Fogyasztóvédelmi Felügyelıség és megyei területi kirendeltségei 
üzemeltetését és mőködésének technikai feltételeit, 

− a megyei ellátó szervezetekkel kötendı új üzemeltetési 
megállapodások elıkészítésénél figyelemmel kellett lenni arra, hogy 
takarítási szolgáltatásra csak közbeszerzési eljárást követıen 
történhet szerzıdéskötés. 

− a hivatal dologi elıirányzatai nem fedezték a három hivatal együttes 
üzemeltetését a korábbi feltételek mellett. 
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A régiószékhely hivatal  üzemeltetését a Heves Megyei Önkormányzati 
Hivatal Ellátó Szervezetével határozatlan idıre kötött üzemeltetési 
megállapodás biztosította, mely a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
kiválásával, a területcsökkenés miatt került módosításra. A hivatal 2006. év 
végén megkötött takarítási szerzıdése 2007. december 31.-ig volt hatályos, 
mely idıpontig a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal kötött megállapodás 
alapján – utólagos térítés ellenében – a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
részére is biztosítottuk ezt a szolgáltatást. Jelenleg folyamatban van a 
takarítási szolgáltatás közbeszerzési eljárása. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség a Megyei Önkormányzat 
Ellátó Szervezetével megkötött üzemeltetési szerzıdést 2006. december 29.-
én, 2007. március 31. napjára felmondta. A felmondás indokát elsısorban az 
képezte, hogy a hivatal dologi mőködési elıirányzata nem fedezte az 
üzemeltetési költségeket és olcsóbb megoldásokat kellett keresni az egyes 
szolgáltatások esetében. A Regionális Hivatal 2007. év decemberéig az 
ismertetett okok miatt ideiglenes üzemeltetési szerzıdéseket kötött a BAZ 
Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezetével. A határozatlan idejő 
megállapodás megkötésére csak azt követıen kerülhetett sor, hogy 
tisztázódott a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség kiválása miatti 
területcsökkenés és az egyes, addig igénybevett szolgáltatások tételes 
felülvizsgálata. Jelenleg folyamatban van a takarítási szolgáltatás 
közbeszerzési eljárása. 

A Nógrád Megyei Kirendeltség  üzemeltetését a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Ellátó Szervezetével határozatlan idıre kötött üzemeltetési 
megállapodás biztosította. Az üzemeltetési díj fizetésére átadott 
pénzeszközként került sor, melyet az Állami Számvevıszék a 2006. évi 
intézményi beszámolók ellenırzése során észrevételezett. 

A megállapodás a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség kiválásával a 
területcsökkenés, ill. az üzemeltetési költségek számlázáson alapuló 
megtérítése miatt került módosításra 2007. év végén. Jelenleg folyamatban 
van a takarítási szolgáltatás közbeszerzési eljárása. 

1.1.3. Eszközellátottság 

A Regionális Hivatal egyes megyéiben a munkavégzés feltétele, az 
eszközellátottság és az eszközállomány elavultsági foka eltérı képet mutat. 

A dolgozók elhelyezését szolgáló irodahelyiségek átlagosak, mindhárom 
megyében az évek óta elmaradt tisztasági festés hiányát tükrözi. Kivételként 
említhetı az Állami Fıépítészi Iroda egri fogadási feltételeinek biztosítása, a 
rendelkezésükre bocsátott helyiségek kifestésével. 

Az irodák bútorozottsága kielégítı. Dolgozóink munkafeltételei a regionális 
átszervezés óta nem változtak, az ehhez szükséges források nem álltak a 
hivatal rendelkezésére. A kultúrált ügyfélfogadás feltételeit Nógrád 
megyében az EQUAL program keretén belül UNIOS pénzeszközbıl 
információs pult kialakításával javítottuk. 

A hivatali munkavégzés technikai feltételei jelentısen javultak az év során a 
fejezeti egyensúlyi tartalékból biztosított 30.000 eFt értékő számítástechnikai 
és ügyvitel-technikai eszközök beszerzésével. Ezzel mindhárom megyében 
jelentısen javultak eszközeink használhatósági mutatói. 
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A területi munkavégzés feltételeit biztosító gépjármőállomány alakulása a 
régióban: 

Megnevezés Heves Állami 
Fıépítész  Borsod Nógrád Összesen  

Nyitó állomány  4 1 8 1 14 

Beszerzés 3 - - - 3 

Térítésmentes 
átvétel ÖTM-t ıl - - - 1 1 

NFH-nak 
átadás -2 - -3 - -5 

Záró állomány 5 1 5 2 13 

*Nógrádi Kirendeltség további 1 db gépjármővet bérel 

Karbantartási szerzıdések, ill. eseti javítások útján folyamatosan biztosítottuk 
a hivatali eszközök karbantartását, állagmegóvását.  

A színvonalas szakmai munkavégzést közlönyök, szakmai folyóiratok, 
szakkönyvek beszerzésével, a jogtárhoz, Internethez való közvetlen 
hozzáférési lehetıséggel, levelezı rendszer mőködtetésével segítettük. 

1.1.4. Mőködés anyagi háttere 

A 2006. évig önálló hivatalként mőködı megyei közigazgatási hivatalok 
2007. évre önálló költségvetést készítettek, a Területi Fıépítészi Iroda 
költségvetése beépült a régióközpont költségvetésébe. Az átmeneti 
idıszakot követıen a hivatalok költségvetésének és gazdálkodásának teljes 
összevonására 2007. április 1.-vel került sor. 
 
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal megalakulásával 
az ország egyik legnagyobb költségvetéssel és létszámmal bíró 
közigazgatási hivatala jött létre. A hivatal regionális szinten összevont 
költségvetése 1.208.100 eFt, 210 fı engedélyezett létszám mellett. Az 
összevont hivatal költségvetési nagyságrendje a volt Heves Megyei 
Közigazgatási Hivatal adataihoz viszonyítva 3,6 –szoros. 
A költségvetési adatokon belül az Állami Fıépítészi Iroda 3,4, a 
Régióközponti Hivatal 28,1, a Borsod megyei Kirendeltség 41,7, a Nógrád 
megyei Kirendeltség pedig 26,8 %-ot képvisel.  
A létszámadatok megoszlása ugyanebben a sorrendben 2,4, 28,6, 44,3 és 
24,7 %-os. 
Az összevont hivatal 2007. évi költségvetési tervegyeztetı tárgyalására 
2007. április 17.-én került sor, melyre felkészülve megyénként áttekintettük 
és régiószintre összesítettük a 2007. évi költségvetési elıirányzati adatokat. 
Ezzel párhuzamosan számszerősítettük a zavartalan mőködést biztosító 
szükségleteket és megbecsültük a költségvetési hiány nagyságrendjét.  
 
A tervegyeztetı tárgyaláson a hivatal által kimutatott mőködési és 
felhalmozási bázishiányok, valamint a regionalizáció egyszeri, valamint 
beépülı többletköltségei elfogadásra és jegyzıkönyvezésre, majd az év 
során különbözı forrásokból lefinanszírozásra kerültek.  
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Regionális átszervezés többletköltségei 
 
A hivatalok átszervezése során jelentkezı egyszeri többletköltségek 
túlnyomó részét a felmentésekkel kapcsolatos személyi juttatások és 
járulékok, kisebb részét az átalakuláshoz kötıdı dologi kiadások tették ki.  
 
Az év elsı hónapjaiban felmerült átszervezéshez kötıdı mőködési kiadások 
(Állami Fıépítészi Iroda helyiségeinek kialakítása, költöztetése, bélyegzık és 
cégtáblák cseréje, stb.) mintegy 2.000 eFt-ot tettek ki. 
 
A regionális átszervezés 4 fı felmentésével (Állami Fıépítész Iroda 2 fı, BAZ 
megyei Kirendeltség 1 fı, Nógrád megyei Kirendeltség 1 fı) valósult meg. A 
Régiós Hivatal engedélyezett összlétszáma az átszervezést követıen 
változatlanul 210 fı maradt. A belsı átcsoportosítások eredményeként az 
egri hivatal létszáma 6 fıvel nıtt, a borsodi hivatalé 4, míg a nógrádi hivatalé 
2 fıvel csökkent. A nógrádi hivatalnál 1 fı létszámfelettiként került 
alkalmazásra. Az Állami Fıépítész Iroda létszáma változatlanul 5 fı maradt. 
 
Az átszervezés jelentıs többletköltségei voltak a 2007. évben felmentett 
dolgozókkal kapcsolatos kifizetések, a visszavont vezetıi megbízások hat 
havi többletkihatása, valamint a létszámfeletti alkalmazás nem tervezett 
személyi juttatása és járulékai, melyet a központi költségvetés céltartalékból, 
leigénylés alapján évközben lefinanszírozott. Ezzel egyidejőleg 
visszapótlásra került a 2007. évi költségvetési bázisból diktált mértékkel 
elvont és a 2006. évi létszámcsökkentéssel érintett létszámhoz kapcsolódó 
tényleges bérkülönbözet is. Ezek együttes összege személyi juttatás 45.620 
eFt, kapcsolódó járulékok 14.514 eFt, összesen 60.134 eFt volt. 
 
A regionális átszervezést megelızıen a kirendeltségek által végrehajtott 
2006. év végi létszámcsökkentés 2007. évre áthúzódó hatásaként 14.514 
eFt személyi juttatás, 4.644 eFt járulék, összesen 19.158 eFt a hivatalok által 
került megelılegezésre, majd leigénylés alapján 2007. áprilisában központi 
forrásból megtérítésre. 

 
Összefoglalóan megállapítható, hogy közigazgatási hivatalokról szóló 
297/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet alapján végrehajtott regionális 
átszervezés központi költségvetést terhelı kihatásaként az Észak-
magyarországi régió esetében 81.292 eFt-ban mutatható ki. 
 
A bázisszemlélet ő tervezés miatt kialakult hiányok 
 
A bázisszemlélető tervezés miatt a hivatalok évek óta jelentıs forráshiánnyal 
és likviditási problémákkal küzdöttek. 
Az elmúlt évek során a kialakult költségvetési hiányok a költségvetésbe be 
nem épülı eseti fejezeti póttámogatások segítségével kerültek kezelésre, 
ezzel lehetıvé téve az adósságmentes évzárást. 
A regionális átszervezés évében a kialakult bázishiányok és kialakulásuk 
okai az éves tervegyeztetı tárgyalásokon feltárásra, majd a regionális 
hivatalok között a tényleges szükségletnek megfelelıen és egységes elvek 
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alapján, az aránytalanságok kiegyenlítésére törekedve fejezeti tartalékból, 
bázisba beépülıen kerültek lefinanszírozásra. 
 
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal esetében a 
mőködési költségvetés bázishiányaként mintegy 156.700 eFt került 
kimutatásra, melybıl 44.400 eFt a várhatóan nem teljesíthetı mőködési 
bevételek támogatással történı kiváltásának igénye, 112.300 eFt pedig a 
kiadási elıirányzatok hiánya volt. 
A személyi juttatásokon belül alapvetıen a nem rendszeres személyi 
juttatások (jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítés és egyéb 
jogszabályokon alapuló juttatások), valamint a bevételek eléréséhez 
szükséges megbízási díjak és járulékaik hiánya volt kimutatható, összesen 
39.600 eFt összegben. 
 
A hivatalok mőködtetésével kapcsolatos szükségletek és a rendelkezésre 
álló elıirányzati keretek 72.700 eFt áfával növelt különbözetének több mint 
fele az ingatlanüzemeltetéssel, ingatlanfenntartással, a hivatalok 
elhelyezésével kapcsolatos. 
 
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal és kirendeltségei, 
valamint az Állami Fıépítészi Iroda által használt és üzemeltetett helyiségek 
területe a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség kiválása elıtt: 
 Heves megyében 1.882 m2 
 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (Kirendeltség) 4.018 m2 
 Nógrád megyében (Kirendeltség) 873 m2 
 Összesen: 6.773m2 

Bérelt ingatlan terület: 
 Nógrád megyében (Kirendeltség) 90 m2 

 Összesen: 6.863  m2 
 
A megyékben fenntartott ingatlanok éves üzemeltetési költsége 133.556 eFt, 
mely a mőködésre rendelkezésre álló régiószintre felösszesített 158.400 eFt 
eredeti költségvetési elıirányzat 84,3 %-át tette ki. Így változatlan mőködési 
feltételek mellett a régiós hivatal egyéb mőködtetési kiadásaira (papír és 
irodaszer beszerzés, közlönyök, CD jogtár elıfizetés, gépjármővek 
üzemeltetése, ingatlanok, gépek-berendezések karbantartása, postai díjak, 
az oktatásokhoz és képzésekhez kapcsolódó dologi kiadások, bevételek 
utáni és egyéb központi befizetési kötelezettségek teljesítésére) összesen 
24.844 eFt lett volna fordítható, feltételezve az elıírt 112.500 eFt mőködési 
bevétel 100%-os teljesítését. 
A rendelkezésre álló elıirányzat és az ingatlanüzemeltetési kiadások 
közelítése érdekében szükségesnek tartottuk belsı ellenırzés keretében 
felülvizsgálni az egyes megyék üzemeltetési szerzıdéseit és a hivatalokra 
elınyösebb megállapodások kötését a megyei önkormányzatokkal. 
Példaként említhetı a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó 
Szervezete és a Közigazgatási Hivatal között 2005. évben létrejött 
Üzemeltetési megállapodás, melyben foglaltak szerint a Hivatal által használt 
terület éves üzemeltetési költsége 84.192 eFt, a dologi kiadásokra 
rendelkezésre álló 78.200 eFt-os elıirányzattal szemben. E helyzet 
tarthatatlansága miatt a Hivatal 2006. év végén felmondta az Üzemeltetési 
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megállapodást és tárgyalásokat kezdeményezett annak elınyösebb 
feltételek melletti megkötésérıl.  
A Heves és Nógrád megyei Hivatalok esetében az elhelyezéssel kapcsolatos 
forráshiány szintén napi problémává vált, hiszen ezek a költségek a dologi 
elıirányzatok több mint felét tették ki. 
A dologi mőködési hiányok kisebb része a gépjármővek üzemeltetéséhez, 
kommunikációs szolgáltatásokhoz, postaköltségekhez, 
készletbeszerzésekhez és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódott 
megyénként eltérı mértékben. Az évek óta tartó költségvetési megszorító 
intézkedések miatt a hivatalok mőködtetése ezen kiadási jogcímek rovására 
volt biztosítható. 
 
A tervegyeztetı tárgyalás eredményeként a regionális hivatal 2007. év során 
fejezeti tartalékból – 2008. évi bázisba beépülıen –142.700 eFt mőködési 
költségvetési támogatásban részesült. 
 
Beruházási hiány 
 
A Regionális Hivatal 2007. évi költségvetése 2.200 eFt intézményi 
beruházási elıirányzatot tartalmazott. Hiányként 65.500 eFt beruházási 
szükséglet került kimutatásra és számszerősítésre a villamoshálózat 
korszerősítésére, akadálymentesítésre, telefonközpont beszerzésre és 
elhasználódott eszközök pótlására. 
Fejezeti tartalékból az év során 37.400 eFt felhalmozási célú támogatásban 
részesült a hivatal, melybıl 30.000 eFt értékő ügyviteli és számítástechnikai 
eszközbeszerzés elızetes igényfelmérés alapján fejezeti szinten történt meg, 
valamint mód nyílt 2 db gépjármő vásárlására is. 
 

1.1.5. A regionális átalakulás által indukált válto zások 

A Hivatal pénzügyi szervezetének kialakítását nehezítette, hogy a 
Kirendeltségek gazdálkodási jogköre sem a 297/2006. (XII.23.) sz. 
Kormányrendeletben, sem az Alapító Okiratban nem került rögzítésre. 
 
A Kirendeltségek gazdasági mőködésérıl elızetesen korrekt és hivatalos 
információkkal nem rendelkeztünk. A mőködés és gazdálkodás egyes 
területeihez kapcsolódó adatgyőjtéssel és a Kirendeltségek valós pénzügyi 
helyzetét tükrözı 2007. március 31.-i állapot szerinti záró beszámolójából 
jutottunk a szükséges, és az éves gazdálkodást megalapozó, pénzügyi 
helyzetre, vagyonra, követelés- és tartozásállományra vonatkozó 
információkhoz. 
A Nógrád Megyei Kirendeltséget 763 eFt követelésállománnyal és 94.579 
eFt-os kötelezettségállománnyal vettük át. Ez utóbbi kötelezettség-állomány 
a Kirendeltség záró beszámolójához képest 32.732 eFt-os 
többletkötelezettséget mutat. 
A BAZ Megyei Kirendeltség követelésállománya az átvételkor 1.493 eFt, 
kötelezettség állománya 17.547 eFt volt. 
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Hivatalvezetıi intézkedések kerültek kiadásra az alábbi területeket érintıen: 
- a Hivatal szervezetének és mőködésének legfontosabb átmeneti 
szabályairól, 
- a Hivatal 2007. január 1. és március 31. közötti idıszakban alkalmazandó 

átmeneti szabályairól (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, 
gazdálkodás, stb.), 

-  a hivatali szervezet átszervezésérıl. 
 
Az új struktúra kialakítása a pénzügyi – gazdasági területen jelentıs 
feszültségekkel járt. Mindkét Kirendeltségen a pénzügyi vezetı és a 
helyettese is felmentésre került még 2006. évben. Az ezt követıen kinevezett 
gazdasági vezetık (korábban pénzügyi ügyintézık) a Kirendeltség 
mőködésével és mőködtetésével kapcsolatban átfogó ismeretekkel, 
gyakorlattal, tapasztalattal nem rendelkeztek. 
A Hivatal 2007. április 1.-i pénzügyi összevonását követıen az újonnan 
kinevezett pénzügyi vezetık gazdasági vezetıi megbízása és vezetıi 
besorolása visszavonásra került, amit csak a Nógrád Megyei Kirendeltség 
gazdasági vezetıje fogadott el, így azóta ügyintézıi besorolás mellett 
dolgozik. A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kirendeltség gazdasági vezetıje 
a vezetıi megbízás visszavonását nem fogadta el, így felmentésre került.  
A megyei kirendeltségeken a pénzügyi- gazdasági feladatokat 2-2 fı (1-1 fı 
felsıfokú végzettségő és 1-1 fı középfokú végzettségő ügyintézı) látja el. A 
Kirendeltségek pénzügyi feladatokat ellátó dolgozói az átszervezést 
követıen a Titkárságok szervezeti kereteibe tartoznak, így nem vonhatók a 
gazdasági vezetı közvetlen irányítása alá. Ezen pénzügyi dolgozók az 
UNIUÓS programok pénzügyi elszámolási feladatai mellett analitikus 
nyilvántartói, készpénzellátmány-kezelési, adatszolgáltatási, elıkészítı, 
szervezı, segítı, adat- és okmány-továbbító, lebonyolító feladatokat 
végeznek. 
 
A régióközponti hivatalnál a kirendeltségek pénzügyi és számviteli feladatait 
a Pénzügyi Fıosztály vette át. A Fıosztály létszáma a regionális 
átszervezést megelızıen 12 fı volt, melybıl 2 fı iktató a Koordinációs és 
Szervezési Fıosztályra került áthelyezésre, 2 pénzügyi ügyintézıi létszám 
pedig a BAZ Megyei Kirendeltségtıl átcsoportosított státusz terhére került 
alkalmazásra. 
A Pénzügyi Fıosztály jelenlegi összetétele: 1 fı fıosztályvezetı, 1 fı 
fıosztályvezetı helyettes, 6 fı felsıfokú végzettségő pénzügyi ügyintézı ( 
ebbıl 1 fı tartósan távol), 1 fı ingatlan-, gépjármő és számítástechnikai 
üzemeltetı ügyintézı, 1 fı ügykezelı (Szociális és Gyámhivatallal közös) és 
2 fı gépjármővezetı. 
 
A pénzügyi területen az átszervezéssel kapcsolatos feladatok átgondolásra 
és munkatervben rögzítésre kerültek. Ennek megfelelıen ment végbe az 
egyes területek felmérése (juttatási rendszer, elıadói díjak, vizsgadíjak, 
gépjármővek üzemeltetése, reprezentáció, belföldi és külföldi kiküldetés, stb), 
egységesítése, majd szabályozása. 
 
A Régióközpont és Kirendeltségek továbbra is ellátják a ROP 3.1.1. 
programmal összefüggı szervezési és pénzügyi elszámolási feladatokat, 
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illetve a Nógrád Megyei Kirendeltség az EQUAL programmal összefüggı 
ugyanezen tevékenységeket. A ROP 3.1.1 program pénzügyi feladatainak 
ellátására 2007. év végén nyílt lehetıség  a régióközpontnál 1 fı, a 
kirendeltségeknél 0,5-0,5 fı alkalmazására. E lehetıséggel élve a 
régióközponti hivatal pénzügyi apparátusa 2007. év novemberétıl 1 fıvel, a 
Nógrád Megyei Kirendeltség létszáma pedig 0,5 fıvel bıvült 2008. március 
31.-ig tartó alkalmazással. 
A Nógrád Megyei Kirendeltség az EQUAL program pénzügyi feladatait saját 
pénzügyi ügyintézıivel látja el. 
 

1.2. A hivatali feladatokban bekövetkezett változás ok következményeinek 
értékelése, a bér-, és létszámgazdálkodásra, elhely ezési feltételekre 
gyakorolt hatása 

1.2.1. Feladatváltozás 

A hivatali pénzügyi-gazdasági feladatok nagyságrendjének jelentıs 
változását jelentette 2007. évben a három és félszeresére növekedett 
apparátusú és költségvetéső, területileg széttagolt hivatal mőködtetése és a 
mőködtetés megváltozott feltételeinek megteremtése.  

A Hivatal pénzügyi-, számviteli és gazdasági feladatai 2007. január 1.-tıl az 
Állami Fıépítészi Irodával, 2007. április 1.-tıl a kirendeltségektıl átvett 
feladatokkal bıvültek. A Fogyasztóvédelmi Felügyelıség és területi 
kirendeltségei 2007. szeptember 1.-tıl váltak ki a hivatali szervezetbıl és 
kerültek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság irányítása alá. Ezen 
szervezeti és feladatváltozások a folyamatos és rendszeres feladatellátás 
mellett az év során jelentıs többletmunkát róttak a pénzügyi apparátusra. 

A regionális hivatal egységes elvek alapján történı mőködtetése, valamint a 
fenti átszervezések érdekében elvégzett feladatok: 

− az egységes hivatali mőködés feltételeinek megteremtése érdekében 
tájékozódás, adatgyőjtés az integrálódott szervek létszámáról, létszámának 
összetételérıl, költségvetési adatairól, elhelyezési- és mőködési 
körülményeirıl, vagyonáról, annak összetételérıl, eszközellátottságáról, 
annak állapotáról, elızı évek költségvetési egyensúlyi helyzetérıl, 
mőködési problémáikról, esetleges tartozásállományáról és kialakulásának 
okairól, szerzıdéses kapcsolatairól, a mőködés szabályozottságáról, a 
szabályzatokban rögzített mőködési folyamatokról, juttatásokról és ezek 
költségvetési fedezetérıl, 
− az Állami Fıépítészi Iroda egri székhelyének kialakítása, a Miskolcon 
bérelt irodák és garázs bérleti szerzıdésének felmondása, az irodák 
Miskolcról Egerbe költöztetése, Egerben az üzemeltetési szerzıdés 
módosítása, 
− a Kirendeltségek 2006. évi költségvetési beszámolója alapján a lezárt 
költségvetési év gazdálkodási tapasztalatainak összegzése és 
felhasználása a 2007. – 2008. évek költségvetési tervezési munkáiban, 
− a régióközponti hivatal és a kirendeltségek 2007. és 2008. évi 
költségvetésének egységes elvek alapján történı elkészítése a megadott 
keretszámokon belüli mozgástér figyelembe vételével, a Hivatal és a 
Kirendeltségek külön-külön elkészített 2007. évi költségvetésének 
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összesítése, költségvetési gazdálkodást biztosító keretszámok 
meghatározása,  
− a 2007. és 2008. évi költségvetési egyeztetı tárgyalásra a regionális 
átszervezésbıl, a kormányzati szerkezetátalakításból, valamint a bázis-
személető tervezésbıl adódó költségvetési hiányok kimutatása, 
dokumentálása és szöveges összegzése, 
− a régiós hivatal egységes pénzügyi,- számviteli és gazdálkodási 
szabályzatainak kidolgozása, 
− a Hivatal 2007. évi költségvetési keretszámaihoz igazodóan pénzügyi 
egyensúly megırzése és fenntartása érdekében a szakmai feladatellátást 
nem veszélyeztetı takarékosság érdekében tárgyalások kezdeményezése a 
megyei önkormányzatokkal, valamint az elıírt mőködési bevételek 
teljesítését biztosító intézkedések meghozatala,  
− a kirendeltségek átvételéhez kapcsolódó vagyonátadás-átvételi 
jegyzıkönyv és mellékleteinek elkészítése, 
− a kirendeltségek bankszámláinak 2007. március 31. napjával történı 
megszüntetése, a bankszámlák átüríttetése a Hivatal megfelelı 
bankszámláira, 
− a kirendeltségek 2007. március 31.-i fordulónappal készítendı 
költségvetési záró beszámolójának összeállítása, valamint a vagyonátadás- 
átvétel szabályszerő lebonyolítása,  
− a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kirendeltség 2007. március 31.-i 
fordulónapi leltározásának megszervezése és lebonyolítása, a záró 
beszámoló összeállításának megszervezése és külsı szakember 
bevonásával történı elkészítése, 
− az Észak-magyarországi Területi Fıépítészi Iroda 2006. évi költségvetési 
beszámolóját és a kirendeltségek 2007. március 31.-i záró költségvetési 
beszámolóját követıen a szerzıdéses és egyéb kötelezettségek átvétele,  
− az APEH-nál a kirendeltségek önálló adószámainak megszüntetése és a 
2006. évi adataik régióközponti hivatal adószámára történı átforgatása, a 
havi járulékbevallások régiószintő elkészítése, a KIR rendszer hibája miatt 
2007. év januárjáig visszamenıleg a személyenkénti havi bevallási adatok 
javítása, 
− a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség és területi kirendeltségei 2007. 
augusztus 31.-i fordulónapi leltározásának megszervezése és lebonyolítása, 
a kiválására vonatkozó, vagyonátvételi-átadási megállapodás és 
mellékleteinek elkészítése, az ingatlanok és eszközök, a szerzıdéses és 
egyéb kötelezettségek átadása, a bírságbevétel 2007. évi elszámolása, 
− a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség és területi kirendeltségei folyamatos 
mőködtetésének biztosítása 2007. év végéig, az üzemeltetési és egyéb 
költségek győjtése és továbbszámlázása, 
− 2007. április 1.-jétıl a regionális közigazgatási hivatal egységes 
gazdasági, pénzügyi, számviteli, számlázási, adó- és járulék-bevallási, nem 
rendszeres juttatások számfejtési és illetmény-kifizetıhelyi feladatainak 
beindítása,  
− a hivatalok által bonyolított uniós ROP, illetve a Nógrád megyei 
Kirendeltség által bonyolított EQUAL programok és finanszírozottságuk 
áttekintése, 2007. április 1.-tıl a kirendeltségek által bonyolított uniós 
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programok pénzügyi lebonyolításának átvétele és elszámolásának 
felügyelete, 
− az ingatlanok vagyonkezelıi és használati jogának, az ingatlanok 
üzemeltetésére, használatára és bérletére vonatkozó szerzıdések 
áttekintése, az ingatlanhasználat racionalizálása és az üzemeltetési 
költségek lehetséges csökkentése érdekében a szerzıdések belsı 
ellenırzés keretében történı felülvizsgálata,.  
− a BAZ Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezetével 2005. évben 
megkötött üzemeltetési szerzıdés BAZ Megyei Kirendeltség által 2007. 
március 31.-vel történt felmondása miatt új, kedvezıbb feltételek mellett 
kötendı szerzıdés érdekében tárgyalások folytatása az önkormányzattal és 
az ellátó szervezettel, 
− a hivatalok vagyonkezelésében és használatában álló gépjármővek 
számának, korának, összetételének, üzemeltetési és használati 
szabályainak áttekintése, az együttes gépjármőpark használati szabályainak 
kialakítása és szabályzatban történı rögzítése, gépjármőpark gazdaságos 
üzemeltetése érdekében a használat racionalizálása és összehangolása. 
− az ingatlanok vagyonkezelıi és használati jogának változásával 
kapcsolatos bejelentések megtétele a KVI és Földhivatal valamint a 
gépjármővek üzembentartójának változásával kapcsolatos bejelentés 
megtétele az Okmányiroda felé, 
− a telefonszolgáltatókkal kötött szerzıdések, valamint a vonalas és mobil 
telefonellátottság áttekintése, a telefonhasználatra vonatkozó szabályok 
egységesítése,  
− a hivatalok szoftver, számítástechnikai és irodatechnikai eszköz- 
ellátottságának felmérése,  
− a használaton kívüli eszközök, gépek, berendezések számbavétele, 
selejtezésük, ill. hasznosításuk elıkészítése,  

− a regionális hivatal egységes beszerzési terv kidolgozása, központosított- 
és szabadkézi beszerzési, valamint a szükséges közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása (étkezési utalványok, takarítás, gépjármőbeszerzés), 

− a régiós hivatalba integrálódott szervek dolgozói részére biztosított 
juttatások felmérése és áttekintése, a költségvetési paraméterekhez igazodó 
közszolgálati szabályzat elkészítése és juttatási rendszer kialakítása, 
− a nem rendszeres és külsı személyi juttatások egységes számfejtési 
rendszerének kialakítása és dokumentálási rendjének kidolgozása, 
− rendezvényekhez kötıdı reprezentációs kifizetések és személyes 
reprezentációs keretek felülvizsgálata, egységesítése és szabályzatban 
történı rögzítése a költségvetési erıforrások figyelembe vétele mellett, 
− képzések és vizsgáztatások bevételének, elıadói és óradíjainak régiós 
szintő egységesítése,  
− megbízási szerzıdések formai és tartalmi követelményeinek, valamint a 
teljesítésigazolások egységesítése, szabályzatban történı rögzítése, 
− a régiós szinten elıírt mőködési bevételek teljesítése érdekében az 
egyes képzések és vizsgáztatások, különféle szakmai napok megtartásának 
központi ütemezése,  
− a ROP program keretében 2007. évben megtartandó képzések régiós 
szintő ütemezése, a kifizetések teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet 



12 

biztosítása érdekében a szükséges intézkedések kezdeményezése és 
megtétele, 
− a kirendeltségek pénzügyi osztályainak 2007. április 1.-jei hatállyal 
történı megszüntetésével, a kirendeltségek gazdasági vezetıinek 
felmentésével, a dolgozók Titkárságra történı áthelyezésével kapcsolatos 
munkajogi intézkedések megtétele, a Hivatal és kirendeltségek közötti 
pénzügyi státuszok átrendezésével a Hivatal egységes gazdasági 
szervezetének kialakítása, 
− pénzügyi és gazdasági területen az együttmőködés formáinak, valamint 
a Kirendeltségek és a Hivatal közötti munkamegosztás kialakítása, ezt 
követıen ügyrendben, munkaköri leírásokban, szabályzatokban, 
hivatalvezetıi intézkedésekben történı dokumentálása, 
− a nettó bérfinanszírozási rendszer 2008. évi bevezetésének 
elıkészítése, 
− az ÖTM fejezet FORRÁS SQL egységes pénzügyi és számviteli 
rendszere 2008. évi bevezetésének elıkészítése (képzésen részvétel, 
törzsadatok és paraméter adattárak és számlatükör kidolgozása, stb.), 
− a központi illetményszámfejtı rendszerhez és a havi, egyéni 
adóbevallásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása. 

Az év során többletfeladatot jelentettek a parlagfő mentesítéssel kapcsolatos 
feladatok, valamint a szociális intézmények fokozott ellenırzése is, melyek 
többletmunkával jártak, de létszámnövekedéssel nem. A feladat team 
munkában, a szükséges munkaerı átcsoportosításával került végrehajtásra. 

1.2.2. A feladatváltozások következményeinek értéke lése, a bér-, és 
létszámgazdálkodásra, elhelyezési feltételekre gyak orolt hatása 

A 2007. évi regionális átszervezés során a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség és 
területi kirendeltségei kiválásának ellenére az Észak-magyarországi Regionális 
Hivatal létszáma, az apparátus elhelyezését szolgáló ingatlanvagyon értéke és 
a mőködéshez szükséges eszközállomány értéke jelentıs mértékben nıtt. 

 

Engedélyezett státuszok alakulása (f ı): 

Megnevezés Heves Borsod Nógrád Állami 
Fıépítész 

Régió 
összesen 

2007.jan.1. 60 93 52 5 210 

Belsı átcsop. 6 -4 -2 - 0 

Fogyasztóvéd. 
Felügy 

kiszervezése 
-9 -13 -9 - -31 

2007.dec. 31. 57 76 41 5 179 
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Használt ingatlanterület (m2): 

Megnevezés Heves Borsod Nógrád Állami 
Fıépítész 

Régió 
összesen 

Vagyonkezelés 1.882* 3.937 188  6.007 

Ingyenes 
használat 

 81 685  766 

Bérlemény   90 162 252 

2007. jan.1.-i 
nyitó használt 
terület össz. 

1.882 4.018 963 162 7.025 

Fıép. Iroda 
Egerbe 

költöztetése 
   -162 -162 

Fogyasztóvédelmi 
Felügy. kiválása 

-283 -361 -103  -747 

2007. dec. 31.-i 
záró használt 
terület össz. 

1.599 3.657 860 0 6.116 

Ebbıl: 118 m2 ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett 

 

1.4. A bér-, és létszámgazdálkodás számszer ő bemutatása, értékelése, a 
személyi juttatások alakulása 

1.3.1. Bér és létszámgazdálkodás 

A Hivatal 2007. év eleji engedélyezett létszáma az Állami Fıépítészi Irodával 
együtt 65 fı volt.  
Az engedélyezett státuszok száma 2007. év végére az évközi szervezeti 
változások eredményeként 179 fıre nıtt. Az aktív dolgozók átlaglétszáma az 
év során 160 fı volt. 
A hivatal az év végén nyolc be nem töltött álláshellyel rendelkezett. A Nógrád 
Megyei Kirendeltség szakmai területén létszámfelettiként alkalmazott 
köztisztviselı száma 1 fı. 
Az EQUAL program keretén belül 2007. év végén foglalkoztatott Mt. hatálya 
alá tartozók létszáma 7 fı, a ROP programra alkalmazott köztisztviselıké 
pedig 6 fı. 

1.3.2. A személyi juttatások alakulása 

A hivatali személyi juttatási rendszer regionális szintő egységesítését a 
10/2007. (BK 12.) ÖTM számú utasítás elıírásai alapján végeztük el. 
 
Az ÖTM utasítás 2. pontjában foglalt elıírások érvényesítésére a 
9/2007.(V.22.) számú hivatalvezetıi intézkedésben történt rendelkezés az 
állományban lévı dolgozók ruházati költségtérítésére, személyenként 73.600 
Ft mértékben. Ennek alapján régiós szinten 219 fı 14.857.963 Ft értékben 
részesült ruházati költségtérítésben, amely egyösszegben, a jogosultságra 
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vonatkozó jogszabályok figyelembevételével 2007. május 29.-én került 
kifizetésre. 
 
Az ÖTM utasítás 3. pontjában foglaltaknak megfelelıen és az Észak-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata 
alapján a régiós szintő köztisztviselıi állomány és a MT hatálya alá tartozó 
dolgozók (171 fı) 2007. december 4.-én összesen 1.118.000 Ft értékben 
(6.500 Ft/fı mértékő) vásárlási utalványban, ezt követıen 2007. december 
17.-én a nyugdíjas állománnyal kiegészítve (251 fı), 1.531.100 Ft értékben 
(6.100 Ft/fı mértékő) ajándékcsomagban részesültek. 
 
Az ÖTM utasítás 4. pontjában foglalt elıírásokat figyelembe véve az étkezési 
hozzájárulás mértéke a régióban a 3/2007. (III.29.) számú hivatalvezetıi 
intézkedéssel került egységesítésre. A hivatali dolgozók nyilatkozat alapján 
havi 10.000 Ft értékő étkezıhelyi vendéglátás igénybevételére jogosító 
utalványban, vagy 5.000 Ft értékő készétel vásárlására jogosító utalványban 
részesültek. 
 
Az ÖTM utasítás 5. pontjában foglalt elıírások alapján a 13/2007. (XI. 1.) 
számú hivatalvezetıi intézkedésben rendelkeztem az illetmények 
pénzintézetnél nyitott bankszámlára történı −törvény által kötelezıen elıírt− 
átutalásából adódó többletköltség megtérítésére, mely a 2007. november 
havi illetményekkel egyidejőleg került számfejtésre és kiutalásra, 
dolgozónként 2.000 Ft összegben. 
 
Az ÖTM utasítás 6. pontja végrehajtásaként a 10/2007. (VII. 20.) számú 
hivatalvezetıi intézkedésben foglaltak, valamint a szülık elızetes 
nyilatkozata alapján 84 gyermek 1.218.000 Ft értékben részesült 
iskolakezdési támogatásban, amelyet gyermekenként 14.500 Ft értékő 
vásárlási utalvány formájában biztosítottunk. 
 
Az ÖTM utasítás 7. pontja alapján az önkéntes magán-nyugdíjpénztári 
tagsággal rendelkezı személyi állomány befizetéseit a hivatal havonta 1.000 
Ft/fı/hó összeggel támogatta, mely átlagosan 85 fıt érintett. 
 
Az ÖTM utasítás 8. pontjában, valamint az Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján a régiós szintő 
köztisztviselıi állomány és a MT hatálya alá tartozó dolgozók részére, a 
dolgozó választása alapján 36.800 Ft/fı értékő pénzbeli üdülési 
hozzájárulás, vagy 65.000 Ft/fı értékő üdülési csekk került biztosításra 2007. 
december 21.-én. Így ezen a jogcímen 156 fı részére 9.750.800 Ft értékő 
juttatás került kifizetésre. 
 

1.4. A hivatal pénzügyi feltételének bemutatása, sz ámszerő és szöveges 
értékeléssel  

A 2006. évig önálló hivatalként mőködı megyei közigazgatási hivatalok 
2007. évre önálló költségvetést készítettek, a Területi Fıépítészi Iroda 
költségvetése beépült a régióközpont költségvetésébe.  
Az átmeneti idıszakot követıen a hivatalok költségvetésének és 
gazdálkodásának teljes összevonására 2007. április 1.-vel került sor. A 
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kirendeltségek május 30.-ig készítették el záró beszámolójukat, melyet a 
hivatal módszertani útmutatóval is segített. 
A Fogyasztóvédelmi Felügyelıség és területi kirendeltségei 2007. 
szeptember 1.-tıl nem tartoztak a hivatal szervezetébe, de üzemeltetésüket 
december 31.-ig – megállapodás alapján – a hivatal látta el. 
 
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal költségvetése 
380.300 eFt, 65 fı engedélyezett létszám mellett került jóváhagyásra. A 
szervezeti változások eredményeként a módosított elıirányzat 1.360.902 
eFt-ra  (358 %-ra), a létszám 210 fıre nıtt. 
 

1.4.1. Bevételek 

A hivatal 1.360.902 eFt módosított bevételi elıirányzatával szemben a 
tényleges teljesített költségvetési bevételek összege 1.389.391 eFt, az 
összes bevétel 1.389.478 eFt. A bevételi többlet 28.489 eFt, mely 102 %-os, 
teljesítésnek felel meg.  
A mőködési bevétel  30.000 eFt-os eredeti elıirányzata az év során ( 27.434 
eFt-tal) 57.434 eFt-ra került felemelésre a fogyasztóvédelmi bírságbevétel és 
az oktatási szolgáltatások többletbevétele miatt. 
A mőködési bevételek 85.945 eFt- ra (149,6%-ra) teljesültek. A bevételi 
többlet 28.511 eFt 

Az elıírt bevételek túlteljesítése annak eredménye, hogy a hivatal 
valamennyi szervezeti egysége 2007. évi kiemelt feladatát képezte, hogy 
feladat és hatáskörében képzések és továbbképzések, szakmai napok 
szervezésével segítse elı a költségvetési egyensúly biztosításához 
elengedhetetlen és a fejezet által elıírt mőködési bevételek teljesítését az 
igen feszített ütemő ROP képzések mellett is. 
 
A kirendeltségek záró beszámolóiban és a hivatal 2007. évi költségvetési 
beszámolójában szereplı mőködési bevételek 139.934 eFt összesített 
módosított elıirányzatához viszonyítva a régiószinten összevont bevételi 
teljesítés 94.343 eFt, a bevételkiesés 45.591 eFt 

A hivatal költségvetési támogatási  elıirányzata 767.084 eFt-tal (319 %-kal) 
növekedett az év során. A 1.117.384 eFt-os módosított elıirányzat 100 %-
ban lefinanszírozásra került.  

Az elıirányzat-változás összetevıi: 

− fıtisztviselıi illetménykülönbözet + 2.040 eFt 
− prémiuméves program támogatása + 9.047 eFt 
− 2006. évi létszámcsökkentés támogatása + 19.158 eFt 
− egyensúlyi tartalékból támogatás +180.100 eFt 
− szerkezetátalakítás támogatása + 60.050 eFt 
− 13. havi illetmény fedezete + 32.136 eFt 
  Kormány hatáskörében összesen: +302.531 eFt 
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− kirendeltségek támogatási elıirányzatának átvétele +459.273 eFt 
− köztisztviselıi képzések támogatása + 2.268 eFt 
− ROP képzések támogatása + 38.249 eFt 
− parlagfőmentesítés + 2.000 eFt 
− könyvvizsgálat díja + 936 eFt 
−  köztisztviselıi nap szállítási költség térítés + 430 eFt 

− Fogyasztóvédelmi Felügyelıség kiválása - 38.603 eFt 
  Fejezet hatáskörében összesen: +464.553 eFt 
Költségvetési támogatásnövekedés összesen: 767.084 eFt 
 
A hivatali gazdálkodás egyensúlyát az elsı félév végére tudtuk megteremteni, 
amikor visszatérültek a 2006. évi létszámcsökkentéssel érintett dolgozók 
részére megelılegzett kiadások és lefinanszírozásra került az egyensúlyi 
tartaléklebontás elsı üteme. Ez utóbbi nyújtott fedezetet a Nógrád Megyei 
Kirendeltségtıl átvett 28.100 eFt-os személyi jövedelemadó és 
járuléktartozás, valamint az ezt követıen képzıdött hivatali járuléktartozás 
rendezésére. 
 
Támogatásérték ő mőködési és felhalmozási bevételek összege az év 
során 167.430 eFt volt, melybıl a  
− ROP 3.1.1 program utófinanszírozott összege   28.219 eFt 
− EQUAL program utófinanszírozott összege   57.351 eFt 
− Nógrád Megyei Kirendeltségtıl átvett számlaegyenleg összege 32.153  eFt 
− BAZ Megyei Kirendeltségtıl átvett számlaegyenleg összege  35.697  eFt 
− Kormányzati Személyügyi Kp. támogatása a személyi 

feltételek megerısítésére   8.422  eFt 
− Építésügyi Konferencia lebonyolítására átvett pénzeszköz  2.056 eFt 
− Építésügyi célelıirányzatból átvett pénzeszköz   2.500 eFt 
− egyéb célokra átvett pénzeszközök összege   1.032 eFt 

volt. 
 

Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele a kirendeltségek és az Állami 
Fıépítész átvételével kapcsolatos 2006. évi maradvány pénzügyi 
elszámolásához kapcsolódóan 1.355 eFt összegő volt. 

 
A hivatal 2006. évrıl áthúzódó pénzmaradványa 16.277 eFt-ot tett ki, mely 
teljes összegben pénzforgalom nélküli bevételként  került igénybevételre 
az év során. 

 
A korábban kiadott kölcsönök visszatérült törleszt ı-részleteib ıl 1.000 
eFt került igénybevételre egy dolgozó lakáscélú támogatására. 
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1.4.2. Kiadások 

A Hivatal 2007. évben 1.280.033 eFt költségvetési kiadást teljesített az 
1.360.902 eFt elıirányzattal szemben. A teljesítés 94,1 %-os. Az összes 
kiadás összege 1.280.698 eFt, melynek 96 %-át a hivatal mőködtetésére és 
4 %-át fejlesztésére fordítottuk. 

A keletkezett kiadási megtakarítás 80.869 eFt, mely a 2008. évre áthúzódó 
kötelezettségek fedezetéül szolgál. 

Személyi juttatások  teljesítése 780.655 eFt, mellyel a rendelkezésre álló 
817.670 eFt-os elıirányzat 95,5%-a került felhasználásra. 

A Hivatal dolgozói 2007. év során 540.450 eFt rendszeres személyi 
juttatásban részesültek, melynek egy fıre esı havi átlaga 281.484 Ft.  
A rendszeres személyi juttatások  tartalma: 

− a régióközponti hivatali apparátus (Állami Fıépítészi Irodával együtt) 
12 havi illetménye és 2006. évi 13. havi juttatása, valamint a 2007. évi 
13. havi illetmény elılegként folyósított 6 havi összege, 

− a régióközponti hivatalon belül mőködı Fogyasztóvédelmi 
Felügyelıség dolgozóinak 9 havi bére, 2006. évi 13. havi illetménye, 
valamint a 2007. évi 13. havi illetmény elılegként folyósított 3 havi 
összege, 

−  a kirendeltségek hivatali apparátusa 9 havi bére és az elılegként 
folyósított 2007. évi 13. havi illetmény 6 havi összege, továbbá 

− a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség területi kirendeltségei 6 havi bére 
és az elılegként folyósított 2007. évi 13. havi illetmény 3 havi 
összege. 

Nem rendszeres juttatások  címén 145.399 eFt kifizetés történt az év során, 
személyenkénti éves átlagban 908.750 Ft/fı mértékben. 
A nem rendszeres juttatásokon belül a munkavégzéshez kapcsolódó 
juttatások összege 56.200 eFt volt 2007. évben, melybıl a normatív és 
teljesítményhez kötött jutalmak együttes összege 51.738 eFt, egy fıre esı 
átlaga 323.000 Ft volt. A gépjármővezetık részére kifizetett túlóra átalány 
éves szinten 665 eFt-ot tett ki. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó 
juttatásként 3.797 eFt került kifizetésre a felmentett dolgozók 
szabadságmegváltása és a visszavont vezetıi megbízások 
bérkülönbözetének részeként. 
A foglalkoztatottak sajátos juttatásai  38.790 eFt összeget tettek ki. A BAZ 
Megyei Kirendeltség 2006. évi létszámcsökkentésébıl 2007. évre áthúzódó 
3 fı, valamint a régióközponti hivatal által 2007. évben felmentett 4 fı 
részére 15.215 eFt összegő végkielégítés került kifizetésre. 
Az év során 13 fı részesült jubileumi és 21 fı BM jogviszony utáni 
jutalomban, összesen 18.262 eFt mértékben. A kül- és belföldi napidíjak 610 
eFt-ot, az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezı dolgozók 
támogatása 1.090 eFt-ot, az egyéb sajátos juttatások (közigazgatási alap- és 
szakvizsga díjak, betegszabadság és részmunkaidıs dolgozók kifizetései) 
pedig 3.613 eFt-ot tettek ki. 
A személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájáru lások címén 
47.889 eFt kifizetés teljesült az év során. Ebbıl a ruházati költségtérítés 
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összege 15.104 eFt, az üdülési hozzájárulás 9.638 eFt, a közlekedési 
költségtérítés 3.628 eFt, az étkezési hozzájárulás 16.602 eFt, az egyéb 
kifizetések összege ( számlavezetési költségtérítés, képernyı elıtti 
munkavégzés szemüvegtérítése és kisértékő ajándék) részmunkaidısökkel 
együtt 2.917 eFt volt. 
A szociális juttatások (szociális és egyéb segély, valamint iskolakezdési 
támogatás) összege éves szinten 2.520 eFt volt. 

Küls ı személyi juttatások címén 94.806 eFt kifizetést teljesítettünk, 
melybıl 47.470 eFt az oktatásokhoz és vizsgáztatásokhoz kapcsolódó és 
egyéb megbízási díjak összege, 5.125 eFt a prémiuméves programban 
foglalkoztatott 3 fı részére kifizetett személyi juttatás, 12.135 eFt a 
munkavégzés alól felmentett dolgozók részére kifizetett átlagkereset, 13.000 
eFt a Nógrád Megyei Kirendeltségtıl átvett szja. tartozás, 17.076 eFt pedig 
az EQUAL program keretén belül képzésben résztvevık képzési támogatása 
és útiköltség térítése. 

Munkáltatót terhel ı járulékok  címén a rendelkezésre álló 252.006 eFt-os 
elıirányzatból 241.413 eFt ( 95,8 %) került felhasználásra a kifizetett 
személyi juttatásokhoz kapcsolódóan. Ez az összeg tartalmazza a Nógrád 
Megyei Kirendeltségtıl átvett 15.100 e.Ft-os munkáltatói járuléktartozás 
hivatal által kifizetett összegét is. 

Dologi és egyéb folyó kiadások  teljesítésére a rendelkezésre álló 207.604 
eFt-os elıirányzattal szemben 184.386 eFt-ot ( 88,8 %) használtunk fel. A 
teljesített kiadások megoszlása a következı: 

− készletbeszerzés 16 % 
− kommunikációs szolgáltatások 7 % 
− szolgáltatási kiadások 48 % 
− ÁFA kiadások 15 % 
− kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1 % 
− szellemi tevékenység végzésére kifizetés 3 % 
− egyéb dologi kiadások 5 % 
− egyéb folyó kiadások 5 % 

 
A dologi mőködési kiadások 48 %át kitevı szolgáltatási kiadások túlnyomó 
részét (90 %-át) az apparátus elhelyezését szolgáló ingatlanok fenntartási 
kiadásai tették ki.  

Az ingatlanok üzemeltetésére a régió központ könyvelési adatai szerint áfa 
nélkül 72.537 eFt-ot fordítottunk, melyet 14.789 eFt-al növel a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Ellátó szervezetének üzemeltetés címén átadott 
pénzeszköz. Így a régióközponti hivatal számviteli nyilvántartásában 
ingatlanok üzemeltetésére és fenntartására 2007. évben áfa nélkül 87.326 
eFt került elszámolásra, mely összeget tovább növeli a kirendeltségek 2007. 
március 31.-i záró beszámolóiban elszámolt 17.000 eFt ingatlanüzemeltetési 
költség. Összességében megállapítható, hogy az ingatlanok fenntartása a 
hivatalok dologi mőködési elıirányzatainak több mint felét tették ki. 
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Az év során a finanszírozhatatlanná vált ingatlanüzemeltetési és fenntartási 
költségek miatt tárgyalásokat kezdeményeztünk a megyei 
önkormányzatokkal szolgáltatásaik költségtakarékosabb igénybevételére.  

Intézményi beruházási célokra a hivatal 500 eFt elıirányzattal rendelkezett. 
Az elıirányzat év közben fejezeti hatáskörben a kirendeltségek átvételével 
1.700 eFt-al, kormányzati hatáskörben 37.400 eFt-al, intézményi 
hatáskörben pedig  (elızı évi maradványból, EQUAL programból és 
elıirányzat átcsoportosításból) 20.204 eFt-al növekedett. Az 59.804 eFt-ra 
növekedett elıirányzatból az év során 50.269 eFt (84,1 %) került 
felhasználásra az alábbi célokra: 

− nagyteljesítményő és irodai fénymásolók 
− irodatechnikai berendezések 
− számítástechnikai berendezések 
− számítógépterembe klímaberendezés 
− EQUAL program keretében információs pult 
− 1 db gépjármő Fogyasztóvédelmi Felügyelıségnek 
− 2 db gépjármő hivatali célokra 

Az intézményi beruházás keletkezett maradványa 9.535 eFt. 

Lakástámogatás címén 1 fı részére 1.000 eFt került felhasználásra a 
korábbi években kiadott kölcsönök törlesztı- részleteibıl az elıirányzattal 
megegyezıen. 

Támogatásérték ő mőködési kiadások címén 15.401 eFt teljesítése történt 
meg 2007. év során. Ebbıl a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó 
Szervezete részére a kirendeltség ingatlanhasználatához kapcsolódóan 
14.789 eFt, a Heves Megyei Önkormányzat részére a köztisztviselıi nap 
lebonyolítására 315 eFt, Eger Megyei Jogú Város részére az augusztus 20.-i 
ünnepség közös lebonyolítására 209 eFt, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság részére pedig a bírságbevétel fel nem használt maradványának 
átadására 88 eFt került átadásra. 

A fıépítészi irodák 2006. évi maradványának a regionális közigazgatási 
hivatalok részére történı átadása, valamint fokozott ellenırzési program 
maradványának visszafizetése összesen 6.909 eFt összegben 
maradványátadásként  történt meg 2007. év során. 

Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal a 2007. évi 
gazdálkodását 109.358 eFt maradvánnyal zárta , melybıl 3 eFt a 
kötelezettséggel nem terhelt maradvány összege. 
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1.4.3. Európai Uniós programok 

Regionális Operatív 3.1. intézkedés 1. komponense k eretében 
megvalósuló, „A helyi közigazgatás korszer ősítése és kapacitásépítése 
képzési programok, tanácsadás és infrastrukturális fejlesztések révén”  
Központi Program ( ROP 3.1.1.) 
 
A ROP 3.1.1. Program keretében folytatott köztisztviselıi képzések 
utófinanszírozására a havonta benyújtott és elfogadott pénzügyi 
elırehaladási jelentések alapján 2007. évben a Regionális Fejlesztés 
Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító 
Hatóságtól 28.218 e Ft pénzeszköz került átvételre. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, valamint a Nógrád megyei közigazgatási 
hivatalok 2007. április 1.-i hatályú, az Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatalba történt pénzügyi beolvadása során a ROP 3.1.1. 
programmal kapcsolatban 1.091 eFt számlaegyenleg került átvételre 
támogatásértékő bevételként. 
Ezzel a program lebonyolításával kapcsolatos 2007. évi pénzforgalmi 
bevételek összege 29.309. e Ft volt. 
 
A fenti bevétellel személyi juttatások és járulékok, valamint dologi mőködési 
kiadások címén 46.341 eFt költségvetési kiadás teljesítésére került sor: 
 
A programra rendelkezésre álló pénzeszközök nem tették lehetıvé az elıírt 
képzési program zökkenımentes lebonyolítását, az eredményes befejezés 
érdekében a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján az 
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 2007. december 22.-
én 38.249 e Ft visszatérítendı támogatásban részesült.  
A ROP 3.1.1. programhoz kapcsolódó célelszámolási számlák záró 
egyenlege 2007. december 31.-én 0 Ft. 
 
2007. során a régióban összesen 68 képzési program valósult meg, 150 
turnusban, 3.964 fı képzésével.  
Megyénkénti megbontásban a képzések és a képzési programban 
résztvevık száma a következık szerint alakult: 

− Heves Megye: 25 képzési program, 52 turnusban 1.346 fı,  
− Borsod-Abaúj-Zemplén Megye: 19 képzési program, 55 turnusban 

1.618 fı, 
− Nógrád Megye: 24 képzési program, 43 turnusban 1.000 fı 

 
A régió megyéiben 2007. évrıl 2008. évre 11 képzési program húzódott át. 
Ebbıl 9 képzési program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyét érinti, míg Heves 
és Nógrád Megye 1-1 képzést nem tudott befejezni 2007. évben.  
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„Engedj be az életedbe, és mi kitárjuk el ıtted a világot!” EQUAL projekt 
 
Az Észak-magyarországi Közigazgatási Hivatal Nógrád Megyei 
Kirendeltsége és a további 6 partnerségi tag 2005-ben csatlakozott az 
EQUAL programhoz az „Engedj be az életedbe, és mi kitárjuk elıtted a 
világot!” 2.2.1.-2005-10-0016/1.0 (E/039) azonosítószámú projekt 
megvalósítására aláírt szerzıdéssel. Az EQUAL program célja az egész 
életen át tartó tanulás és az olyan befogadó munkahelyi gyakorlatok 
támogatása, amelyek a munkaerı-piaci diszkrimináció és az 
egyenlıtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és a 
munkában maradását segítik. Ezen célok érdekében 2007-ben a 
Kirendeltség 8 fı gépíró- és szövegszerkesztı, valamint 12 fı gyógymasszır 
képzését valósította meg, a résztvevıknek havi rendszerességő képzési 
támogatás juttatása és a felmerülı utazási költségeik megtérítése mellett. Az 
említett két képzést és a korábban lezárult szociális gondozó és jelnyelvi 
tolmács-képzést sikeresen befejezık visszafoglalkoztatása a Kirendeltségnél 
és a partnerség további tagjainál valósult meg.  
 
Az EQUAL program átvétele a Nógrád Megyei Kirendeltségtıl 2007. április 
1.-jével történt meg, 9.432 eFt számlaegyenleg átürítésével támogatásértékő 
bevételként. 
Az év során az Irányító Hatóságtól a negyedévenként benyújtott és 
elfogadott pénzügyi elırehaladási jelentések alapján 57.351 eFt 
támogatásértékő bevétel került átvételre, ebbıl mőködési célra 55.353 eFt, 
felhalmozási célra 1.998 eFt. 
A programhoz kapcsolódó december hónapban teljesített személyi juttatások 
és járulékai a hivatal elıirányzat felhasználási keretszámlájáról kerültek 
teljesítésre, melynek célelszámolási számlára történı átvezetéséig 1.479 eFt 
kiegyenlítı bevételként került kimutatásra. 
Ezzel az EQUAL program 2007. évi összes bevétele 68.262 eFt, melybıl 
53.332 eFt kiadás teljesítésére került sor. 
 

1.5 A tárgyi feltételek alakulása 

A hivatali munkavégzéshez szükséges technikai feltételek 2007. év során a 
lehetıvé vált 50.269 eFt-os fejlesztés, valamint az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium által térítésmentesen a Nógrád Megyei 
Kirendeltség részére átadott gépjármő révén jelentısen javultak. 

A hivatali eszközállomány bruttó értékének 2007. évi alakulását az alábbi 
táblázatban foglaltuk össze: 
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Megnevezés Bruttó érték (eFt) 

A régiószékhely hivatal könyveiben 
szereplı nyitó eszközérték 

180.202 

Eszközbeszerzések 50.269 

Állami Fıépítész vagyonátvétele 11.458 

BAZ Megyei Kirendeltség 
vagyonátvétele 

196.558 

Nógrád Megyei Kirendeltség 
vagyonátvétele 

88.100 

ÖTM -tıl 1 db gépjármő 
térítésmentes átvétele 

4.859 

NFH-nak Fogyasztóvédelmi 
Felügyelıség vagyonátadása 

-74.450 

Egyéb növekedés 1.618 

A régiószékhely hivatal könyveiben 
szereplı záró eszközérték 

458.614 

A regionális hivatal eszközállományának bruttó értéke a regionális 
átszervezések következtében 254,5 %-kal növekedett. Az eszközállomány nettó 
értékének növekedése 256,7 %-os. A hivatali eszközállomány használhatósági 
foka az év során 2,2 %-kal nıtt.  

E helyütt megjegyzendı, hogy a Nógrád Megyei Kirendeltség ingatlanon kívüli 
eszközértéke igen alacsony, mely arra utal, hogy a kirendeltség az elmúlt 
években nem fordított kellı anyagi forrást elhasználódott eszközei pótlására, ill. 
eszközfejlesztésekre. Amortizációs csere helyett évek óta számítástechnikai- és 
ügyvitel-technikai eszközöket és gépjármővet bérelt éves szinten mintegy 2.000 
eFt-os ráfordítással. 

1.6 Kötelezettségállomány alakulását befolyásoló té nyezık 

A Hivatal kötelezettségeinek állománya 2007. január 1.-jén 3.241 eFt volt, mely 
a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal ROP 3.1.1. program elılege miatti 
kötelezettségeként került kimutatásra.  

A kötelezettségek 2007. évi záró állománya 141.183 eFt, a növekedés összege 
137.942 eFt. 
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A 2007. év végi kötelezettségállomány részletezése: 
- ROP 3.1.1. és EQUAL UNIÓS programokkal kapcsolatos régióközponti és 
kirendeltségi kötelezettségek 100.938 eFt 
- ÖTM fejezettıl 2007. év végén a ROP 3.1.1. feladat sikeres befejezése 
érdekében a Hivatal rendelkezésére bocsátott pénzeszköz 38.249 eFt 
- szállítói kötelezettségek 1.996 eFt 
 

1.7. A hatékony és költségtakarékos gazdálkodás érd ekében tett intézkedések, 
különös tekintettel a regionális átalakulásra 

A regionális átszervezéssel érintett hivatalok 2007. évi költségvetési 
elıirányzatai a bázisszemlélető tervezés miatt évek óta halmozódó hiányokat 
hordoztak magukban.  

Az évek óta folyamatos költségvetési elvonások, a szükséges elıirányzatok 
hiánya miatti kényszerő takarékoskodás hatására az összevonást követıen 
elmaradt fejlesztésekkel és karbantartásokkal, halasztott beszerzésekkel, 
teljesíthetetlen bevételi elıírásokkal és adósságállománnyal szembesültünk. A 
kialakult helyzetet tovább nehezítette a ROP 3.1.1. program 
utófinanszírozásának akadozása. A program erıltetett ütemő végrehajtása 
mellett a hivatalok által megelılegzett kifizetések megtérítésének átfutási ideje a 
megállapodás szerinti 60 napról 120-150 napra nıtt.  

A kiegyensúlyozott gazdálkodást az év elsı félévében ellehetetlenítették a 
hivatal által elıfinanszírozandó alábbi feladatok: 

− 2006. évi létszámleépítés áthúzódó kiadásai, 
− regionális átszervezés összes költsége, 
− fıtisztviselıi illetménykülönbözet, 
− prémiuméves programban foglalkoztatottak juttatásai, valamint 
− a létszámfölötti foglalkoztatás. 

 
Ezek együttes összege 90.295 eFt-ot tett ki. 
Az év elsı félévében kialakult helyzetet tovább rontotta a Nógrád Megyei 
Kirendeltség 28.100 eFt-os személyi jövedelemadó és járuléktartozása, fedezet 
nélkül átadott kötelezettségállománya, valamint a már ismertetett BAZ megyei 
üzemeltetési problémák. Ezen okok miatt a regionális hivatalnak is 
tartozásállománya keletkezett április-június hónapokban. A tartozásállomány 
átütemezésére a szükséges intézkedéseket megtettük, rendezésére az 
egyensúlyi tartalék lefinanszírozott összegébıl július hó során került sor. 
A helyzet tarthatatlanságát az intézményi bevételek növelésére tett 
intézkedésekkel próbáltuk ellensúlyozni. 
A régiószinten egységes juttatási rendszer kidolgozása keretében, erre irányuló 
felmérést követıen a jogszabályi kötelezettségeket és a hivatal pénzügyi 
lehetıségeit meghaladó személyi juttatásokat (pl. kitüntetések, jutalmak, 
étkezési hozzájárulás, megbízási díjak, stb) leállítottuk és egységes keretben 
szabályoztuk. 
A hivatal mőködtetését szolgáló dologi elıirányzatokból az egyensúlyi tartalék 
második ütemének rendelkezésünkre bocsátásáig beszerzéseket nem 
eszközöltünk, a pénzeszközöket a mőködtetéssel kapcsolatos kiadásokra 
fordítottuk. 
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A hivatali gazdálkodás egyensúlya a fejezeti forrásokból biztosított 
többlettámogatásokkal és a különféle címen leigényelt pénzeszközök 
lefinanszírozásával állt helyre, így a 2007. évi költségvetési gazdálkodás 
adósságmentesen zárult. 
 

2. Az államháztartás szervezetei beszámolási és kön yvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. ( XII.24.) Korm. rendelet 
szerinti információk 

– A hivatal számviteli politikájának 2007. évi változása, miszerint a Hivatal nem 
élt a költségfelosztás alkalmazásával, pénzügyi kihatással nem járt. 

– E rendelet, illetve más jogszabály elıírásai szerint a hivatalnál a 
könyvvizsgálat nem kötelezı. 

– A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért 
felelıs személy Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplı 
nyilvános adatai: regisztrációs szám: 115862, Hegyi Jánosné, vállalkozási 
szak, lakcím: 3300, Eger, Rákóczi F. u. 44. 7/52. 

– A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat, így eszközei 
értékcsökkenését nem osztja meg az alap- és vállalkozási tevékenység 
között. 

– A hivatal a számviteli politikájában a piaci értéken történı értékelés 
lehetıségével nem él. 

– A tárgyidıszakban ellátott alaptevékenységi elıirányzatok tervezettıl eltérı 
felhasználása, a rendkívüli események, körülmények, amelyek a pénzügyi 
helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással 
voltak, és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve 
pénzügyileg nem kerültek rendezésre, a kötelezettségállomány alakulását 
befolyásoló tényezık a 1. pontban kerültek bemutatásra . 

– A hivatalnál ellenırzés az elızı költségvetési év(ek) éves beszámolójában 
jelentıs összegő hibá(ka)t nem állapított meg.  

– Az Európai Uniós támogatási programok, a világbanki és egyéb támogatási 
programok, segélyprogramok keretében beérkezett pénz- és egyéb 
eszközökrıl külön kormányrendeletek alapján a hivatal adatszolgáltatást 
nem teljesített. 

– A hivatal közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket 
nem teljesített, és nem juttatott térítésmentesen eszközöket. 

– A hivatal gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezik. 
– Kutatást és kísérleti fejlesztést a hivatal nem végez. 
– A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel a hivatal nem 

rendelkezik. 
– A hivatal veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem tart nyilván. 

 
 
Eger, 2008. február 27. 
 Dr. Balás István 
 hivatalvezetı 
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1.sz. melléklet 

Költségvetési gazdálkodás összefoglaló adatai 2007.  évben 
(adatok ezer Ft-ban)  

 

Megnevezés Eredeti 
elıirányzat  

Módosított 
elıirányzat  Teljesítés  Teljesítés 

%-a 

Intézményi mőködési bevétel  30.000  57.434  85.945  149,6 

Elızı évi maradványátvétel     1.356  1.355  100,0 

Támogatásértékő mőködési bevétel    167.451  167.430  100,0 

Költségvetési támogatás  350.300  1.117.384 1.117.384  100,0 

Pénzmaradvány igénybevétel     16.277  16.277  100,0 

Lakáskölcsön megtérülés   1.000  1.000  100,0 

Költségvetési bevételek  380.300 1.360.902 1.389.391 102,1 

Függı bevételek.        87  

Összes bevétel  380.300 1.360.902 1.389.478 102,1 

Személyi juttatások  256.100  817.670  780.655  95,5 

Munkáltatói járulékok  81.000  252.006  241.413  95,8 

Dologi mőködési kiadások  42.700  207.604  184.386  88,8 

Támogatásértékő mőködési kiadás   15.909  15.401  96,8 

Maradványátadás mőködésre   6.309  6.309  100,0 

Maradványátadás felhalmozásra    600  600  100,0 

Lakástámogatás   1.000  1.000  100,0 

Intézményi beruházás  500  59.804  50.269  84,1 

Költségvetési kiadás  380.300 1.360.902 1.280.033  94,1 

Függı kiadás        665   

Összes kiadás   380.300 1.360.902 1.280.698 94,1 


