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ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATA L 
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA  

 
 
 

1. Fejezet száma, megnevezése 
 

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 
2. A költségvetési szerv  
 
a) azonosító adatai:  
 
Törzskönyvi nyilvántartási szám 722337 

Megnevezése 
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal 

Székhelye 3300, Eger, Kossuth Lajos u. 9. 
Szakágazati besorolása 841104 
Alapító okirat száma, kelte A-1012/1/2007. 

 
b) szervezeti felépítése: 
 

Szervezeti egységek megnevezése Létszám (f ı) 
Hivatalvezetı 1 
Törvényességi Ellenırzési Fıosztály 7 
Hatósági Fıosztály 15 
Koordinációs és Szervezési Fıosztály 11 
Informatikai Fıosztály 4 
Pénzügyi Fıosztály 12 
Szociális és Gyámhivatal 9 
Állami Fıépítészi Iroda 5 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség 79 
Nógrád Megyei Kirendeltség 40 

 
c) szervezeti kapcsolódásai:  
A Hivatalhoz részben önállóan gazdálkodó szerv és részjogkörő költségvetési 
egység nem kapcsolódik. 
 
d) tevékenységi köre:  
 

•••• szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe,  száma: 
a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 

 
•••• a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tart ozó feladatok 

megjelölése: 
751142 Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége 
751713 Államigazgatási célú szolgáltatás 
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•••• szakmai, vagy költségigény szempontjából fontosabb  új feladatok 
megnevezése: 

- ROP 3.1.1. program végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
- EQUAL program végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
 

•••• felügyeleti szerv által meghatározott, alapító oki rat szerinti 
alaptevékenység:  
- Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
alaptevékenységként ellátott feladatait a közigazgatási hivatalokról szóló 
297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint közigazgatási hivatalokra, 
továbbá az ágazati szakigazgatási szervekre és az állam fıépítészre 
vonatkozó hatályos jogszabályok alapján látja el. Az Észak-magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal alaptevékenységébe tartozó feladatait az 
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatában megjelölt szervezeti egységek látják el. 
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és más 
jogszabályok rendelkezése szerint ellátja a helyi önkormányzatok, a 
kisebbségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai 
törvényességi ellenırzését, a területi államigazgatási szervek 
jogszabályban szereplı ellenırzését, valamint a kistérségi fejlesztési 
tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési 
tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletét. 
- Ellátja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány áltat 
hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat, hatásköröket, hatósági 
jogköröket. 
- Ellátja a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által 
meghatározott koordinációs, ellenırzési, informatikai, képzési és 
továbbképzési feladatokat, gyakorolja az e feladatok ellátásához szükséges 
hatásköröket. 
- Szervezi a régióban az államigazgatási feladatokat ellátó 
önkormányzati szervek köztisztviselıinek képzését, továbbképzését, 
közremőködik a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok 
tisztségviselıinek, képviselıinek képzésében. 
 

•••• belsı szabályzatban meghatározott kisegít ı, kiegészít ı tevékenység: 
Alaptevékenységhez kapcsolódó oktatások, szakmai rendezvények 
szervezése, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése. 
 

•••• felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási  tevékenység: 
A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

•••• részvétel gazdasági társaságban: 
A Hivatal gazdasági társaságban nem vesz részt. 
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e) a 2008. évi költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott 

költségvetés alapján: 
 
Kiadási elıirányzat 1.256.400.000 Ft 
Saját bevételi elıirányzat 58.300.000 Ft 
Átvett pénzeszközök elıirányzata 0 Ft 
Támogatási elıirányzat 1.198.100.000 Ft 
Engedélyezett létszámkeret 183 fı 
2008. január 1-jei betöltött létszám 178 fı 

Fontosabb beszerzések, felújítások 
Személygépjármővek, 

számítástechnikai eszközök 
cseréje 

 
f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésé vel a feladatmutatók 

megnevezése, köre:  
A Hivatal tevékenységi körébe tartozó szakfeladatokhoz feladatmutató nincs 
meghatározva. 
 
g) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredménye sség- és hatékonyság-

mutatók megnevezése, köre: 
A Hivatal részére 2008. évre feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- 
és hatékonyság-mutatók nem kerültek meghatározásra. 
 
h) tervezett teljesítményváltozás az el ızı évhez képest (a g ) pont alapján): 
Jelenleg nem értelmezhetı. 
 
 
 
Eger, 2008. április 24. 
 
 
 Dr. Balás István Hegyi Jánosné 
 Hivatalvezetı pénzügyi fıosztályvezetı 
 
 

 



 


