
Beszámoló  
a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 

2006. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységér ıl 
 
 
 

1. Feladatkör, tevékenység  

A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal feladatait a 191/1996 (XII. 17. ) 
kormányrendelet határozza meg, mely szerint a hivatal 

- a helyi önkormányzatról szóló törvény és más jogszabályok rendelkezése 
szerint ellátja a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi 
települési önkormányzatok, a társulások és más szervek törvényességi 
ellenırzését, illetve felügyeletét,  

- ellátja, illetve gyakorolja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által 
hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat , hatásköröket, hatósági 
jogköröket, 

- ellátja a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által 
meghatározott koordinációs, ellen ırzési, informatikai, képzési és 
továbbképzési feladatokat , gyakorolja az e feladatok ellátásához szükséges 
hatásköröket, 

- szervezi a megyében az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati 
szervek köztisztviselıinek képzését, továbbképzését , közremőködik a helyi 
önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési 
önkormányzatok tisztviselıinek, képviselıinek képzésében, 

- üzemelteti a polgárok személyi adatainak és lakcímé nek területi 
számítógépes rendszerét , illetve ellátja a rendszergazda szerepét, valamint a 
választásokkal, a népszavazásokkal kapcsolatos informatikai feladatokat. 

 
2. A hivatal 2006. évi gazdálkodásának szöveges ért ékelése, el ıirányzatok 

alakulása 

A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 2006. évi költségvetése 338,1 mill.Ft kiadási 
és bevételi el ıirányzattal került jóváhagyásra , mely az ezt megelızı évihez képest 
2 %-os csökkenést mutat.  

A bevételi elıirányzatból 308,1 mill.Ft volt a költségvetési támogatás (91 %), 30.,0 
mill.Ft (9 %) a saját bevételi terv. 

A kiadási elıirányzatból 232,1 mill.Ft (68,6 %) a személyi juttatásokra, 73,7 mill.Ft (21,8 
%) a munkáltatót terhelı járulékokra, 32,3 mill.Ft (9,6 %) a dologi kiadásokra került 
jóváhagyásra. Eredeti elıirányzataink intézményi beruházási keretet nem tartalmaztak. 
Költségvetési kiadásaink 90,4 %-a a bérek és járulékaik, 9,6 %-a pedig a hivatal 
mőködtetését szolgáló elıirányzatként került jóváhagyásra 91 %-os finanszírozás 
mellett.  

Elıirányzataink az év során 416,1  mill.Ft- ra (23,1 %-kal) növekedtek. 

A hivatal 2006. évi költségvetési elıirányzatainak levezetését a 1. sz. melléklet 
tartalmazza. 
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2.1. Kiadások teljesítése 

Hivatalunk 2006. évben 396,4 mill.Ft költségvetési kiadást teljesített a 416,1 
mill.Ft el ıirányzattal szemben. A keletkezett kiadási megtakarítás 19,7 mill.  Ft a 
bevételi lemaradás és áthúzódó kötelezettségek fedezetére szolgál. 

Személyi juttatások  teljesítése 253,2 mill.Ft ( az elızı évi 96,7 %-a), mellyel a 
rendelkezésre álló 257,1 mill.Ft-os elıirányzat 98,5%-a került felhasználásra. 

Bér és létszámgazdálkodás 

A Hivatal 2006. év eleji engedélyezett létszáma 64 fı volt. Költségvetésünk 66 fıs 
létszámot tartalmazott, mivel a 2005. decemberében elrendelt 3 fıs 
létszámcsökkentésbıl egy üres státusz kerülhetett a 2006. évi kincstári 
költségvetésben átvezetésre, további két státuszcsökkentés évközi módosításként 
került beépítésre. 
Az engedélyezett státuszok száma 2006. év végére 60  fıre csökkent. Az aktív 
dolgozók átlaglétszáma az év során 60 f ı volt. 

Az év során a Szociális és Gyámhivatalnál 1 f ı -tartósan távollévı helyett- határozott 
idejő kinevezéssel került alkalmazásra.  

Évközben összesen 5 fı közszolgálati jogviszonya sz őnt meg  hivatalunknál, ebbıl 1 
fı munkaviszonya közös megegyezéssel, 4 fı munkaviszonya felmentéssel. 

Év végén a munkajogi létszám 63 f ı volt, ebbıl 57 fı határozatlan idıre kinevezett-, 
2 fı felmentési idejét töltı köztisztviselı és 2 fı munkavállaló, valamint 2 fı határozott 
idejő köztisztviselı alkalmazásával.  

A hivatal az év végén egy be nem töltött álláshellyel rendelkezett. 
Valamennyi dolgozónk képesített munkaköri feladatainak ellátására, közülük 51 fı 
(81%) rendelkezik felsıfokú iskolai végzettséggel. A felsıfokú iskolai végzettségőekbıl 
14 fı (27%) jogász. A Hivatalban nyelvvizsgával rendelkezık száma 17 fı (27%). 

A foglalkoztatottak átlagbére 2005. december 31-én 251.171 Ft, mely 2006. 
december 31-re 274.146 Ft-ra, összesen 9,1 %-kal em elkedett. 

Az átlagbér-növekedés összetevıi: 5%-os illetményalap változás, évközi 
létszámmozgás miatt a személyi állomány összetételében a felsıfokú végzettségőek 
arányának növekedése, valamint soros bérfejlesztések évközi hatása voltak. 
A hivatali köztisztviselık Ktv. szerinti besorolásúak, béreltérítésre sem pozitív, sem 
negatív irányban nem került sor. 
 
 
 

2003. 
december 31.  

2004. 
december 31.  

2005. 
december 31.  

2006. 
december 31. 

Bérnövekedés  
%-a 

Megnevezés Lét-
szá
m 

(fı) 

Átlagbér 
(fı/Ft) 

Lét-
szá
m 

(fı) 

Átlagbér 
(fı/Ft) 

Lét-
szá
m 

(fı) 

Átlagbér 
(fı/Ft) 

Lét-
szám 
(fı) 

Átlagbér 
(fı/Ft) 

2006/ 
2003. 

2006/ 
2004. 

2006/ 
2005. 

Vezetık 15 409.220 15 409.547 14 435.764 14 458.136 12,0 11,9 5,1 

Felsıfokú 
végzettségő 
köztisztviselık 

38 221.316 38 228.011 36 240.525 37 255.486 15,4 12,1 6,2 
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Középfokú 
végzettségő 
köztisztviselık 

5 124.220 5 127.620 4 127.800 4 155.525 25,2 21,9 21,7 

Ügykezelık 10 90.150 9 88.567 9 95.033 6 95.200 5,6 7,5 0,2 
Fizikai 
alkalmazottak 2 93.900 2 93.900 2 100.000 2 105.500 12,4 12,4 5,5 

Hivatal 
összesen 70 232.267 69 238.125 65 251.171 63 274.146 18,0 15,1 9,1 

Személyi juttatások alakulása 

A Hivatal dolgozói 2006. év során 236,2 mill.Ft rendszeres és nem rendszeres 
személyi  juttatásban  részesültek, melynek egy fıre esı havi átlaga 328.003 Ft , a 
hivatali dolgozók részére kifizetett 5,7 mill.Ft megbízási díjjal és 5,0 mill. Ft 
felmentéshez kapcsolódó juttatásokkal együtt 342.886 Ft/fı.  
Az elızı évihez viszonyított 1,3% jövedelememelkedés egyrészt az illetményalap-
emelkedésbıl -idıarányos kihatása 3,1%-, a kifizetett jubileumi- és törzsgárda jutalmak 
emelkedésének pozitív, míg a megbízási díjak, a felmentésekkel kapcsolatos 
kifizetések, és egyéb nem rendszeres juttatások csökkenésének negatív hatásából 
adódik. 

A dolgozók keresetbe tartozó juttatásai  a 2005. évi 219,4 mill.Ft -ról 216,1 mill.Ft –
ra, 1,5 %-kal csökkentek. Az egy fıre jutó havi átlagkereset 290.180 Ft –ról 300.114 Ft 
–ra emelkedett. A keresetnövekedés éves szinten átlagosan 3,4 % vol t. 

A rendszeres személyi juttatások átlagos mértéke 290.167 Ft/fı/hó , mely az elızı 
évihez képest 6,6%-os növekedést mutat, szintén az elızı okok miatt. 

A nem rendszeres juttatások havonta átlagosan 37.836 Ft-ot  tettek ki egy-egy 
munkavállalóra esıen, mely a 2005. évitıl 10,7%-kal elmaradt. 

Jutalom elıirányzatot hivatalunk évek óta nem tud tervezni. Évközi többletbevételbıl 
6,1 mill.Ft, éves szinten átlagosan 101.483 Ft/fı jutalom-kifizetés történt az év során, 
mely az elızı évi egy fıre esı átlagos 194.841 Ft jutalomösszeg csaknem fele 52,1%, 
másfél heti bérnek megfelelı. 

A fizikai alkalmazottak részére az év során 0,4 mill.Ft, átlagosan 14,5 eFt/hó/fı 
túlóraátalány  került kifizetésre. 

A 2006. évben felmentett és közös megegyezéssel kilépett dolgozók szabadságának 
megváltására  0,7 mill.Ft került kifizetésre. 

Az év során jubileumi jutalomban 6 fı részesült 6,2 mill.Ft összegben. BM 
jogviszony alapján járó jutalmat 21 fı részére összesen 1,6 mill.Ft összegben 
fizettünk. 

A belföldi napidíjak  összege 67 e.Ft volt. Külföldi kiküldetéssel kapcsolatos 
napidíjak  0,5 mill.Ft-ot tettek ki 6 fı esetében. 

Biztosítási díjként 0,6 mill.Ft-ot teljesítettünk 26 önkéntes nyugdíj-pénztári tag BM 
szabály szerinti munkáltatói hozzájárulásaként 1.000 Ft/hó/fı értékben a 2005 és 2006. 
év vonatkozásában. 

Dolgozóink betegsége elsı 15 napjára járó betegszabadság  összege 22 esetre 0,9 
mill.Ft-ot tett ki. 
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Egyéb sajátos juttatás címén 29 e.Ft kifizetés történt, egy fı szakvizsga 
vizsgadíjaként. 

Ruházati költségtérítésként köztisztviselıinknek 72.700 Ft/fı, fizikai 
alkalmazottainknak 45.000 Ft/fı kifizetést biztosítottunk összesen 4.,5 mill.Ft 
mértékben. 

Munkavállalóink közül az év során 11 fı részesült munkába járásához utazási  
költségtérítésben , mely címen egy fıre esıen havi 7.227 Ft, összesen 1,0 mill.Ft 
kifizetést teljesítettünk. 

Étkezési hozzájárulásként  havonta 4.500 Ft/fı értékő, kész étel vásárlására jogosító 
utalvánnyal láttuk el dolgozóinkat összesen 3,3 mill.Ft értékben. 

Az év végén minden hivatali dolgozónk 2.000 Ft/fı mértékő számlavezetési  
költségtérítésben  részesült, mely címen összesen 0,1 mill.Ft került kifizetésre. 

Dolgozóink az év során 6.000 Ft/fı értékő ajándékutalványban  - belügyminiszteri 
intézkedésnek megfelelıen -, továbbá 2.766 Ft/fı kisértékő ajándékban - ünnepekhez 
kapcsolódóan -, összesen 0,6 mill.Ft-ban részesültek. 

Munkavállalóink részére gyermekenként 14.500 Ft összegő iskolakezdési támogatást  
biztosítottunk, összesen 0,4 mill.Ft értékben. 

A szociális juttatások  összege éves szinten 0,4 mill.Ft, átlagosan 7.000 Ft/fı volt. 

Küls ı személyi juttatások címén – az elızı évi 70,5%-a – 17,1 mill.Ft kifizetést 
teljesítettünk, melybıl 11,6 mill.Ft az oktatásokhoz és vizsgáztatásokhoz kapcsolódó 
és egyéb megbízási díjak összege, 5.,0 mill.Ft a köztisztviselıi létszámcsökkentés, 
valamint nyugdíjazás kapcsán felmentett 4 fı részére kifizetett juttatás és 0,5 mill.Ft az 
egyéb költségtérítések összege. 

A személyi juttatásokkal való gazdálkodást a hiánny al tervezett költségvetésen 
túl  nagyban nehezítette, hogy míg az elızı évben az engedélyezett bérelıirányzat 
idıarányosnak megfelelı teljesítése az engedélyezett státuszokból egy üresen 
tartásával biztosítható volt, addig 2006. évben a hivatal egy hónapon túl üres 
álláshellyel nem rendelkezett. 

A központi létszámcsökkentés hivatalunkból két köztisztviselıt érintett, augusztus végi 
felmentésüktıl 2007. elejéig – státusz felettiként - a munkajogi létszámban szerelnek. 

A Regionális Operatív Program keretében a hivatal 1 fı szervezı- koordinátor 
alkalmazását vállalta a program eredményes lebonyolítása érdekében, mely létszám 
2005. április hótól – státusz felettiként – került alkalmazásra. 

Munkáltatót terhel ı járulékok  címén a rendelkezésre álló 80,1 mill.Ft-os 
elıirányzatból 78,8 mill.Ft ( 98,3 %) került felhasználásra a kifizetett személyi 
juttatásokhoz kapcsolódóan. 

Dologi m őködési kiadások  teljesítésére a rendelkezésre álló 69,4 mill.Ft-os 
elıirányzattal szemben 57,9 mill.Ft-ot ( 83,5 %) használtunk fel.  

Mőködési kiadásaink a hivatalvezetı által már 2003. szeptemberétıl elrendelt és 
évenként tovább szigorított takarékossági intézkedésekkel  visszafogásra kerültek 
(beszerzések leállítása, karbantartások halasztása, gépjármő igénybevétel korlátozása, 
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illetve gépjármő értékesítése, vezetıi reprezentációs keretek zárolása, 
telefonhasználat folyamatos ellenırzése, stb.). 

Intézményi beruházási célokra eredeti elıirányzattal nem rendelkeztünk. Az 
elıirányzat év közben intézményi hatáskörben összesen 9,3 mill.Ft került 
megemelésre, ebbıl 3,2 mill.Ft elızı évi elıirányzat-maradványból, 1,0 mill.Ft 
gépjármő-értékesítésbıl, 2,2 mill.Ft bírságbevétel címén átvett támogatásértékő 
bevételbıl, 2,3 mill.Ft ÖTM többletforrásból és 0,6 mill.Ft az állami fıépítészi irodák 
maradvány-átvételébıl. Az év végéig a rendelkezésünkre álló elıirányzatból 6,3 mill.Ft 
( 67,8 %) került felhasználásra. 

Lakáscélú támogatás — igény hiányában— nem került folyósításra 2006. év során. 

Mőködési célú támogatásérték ő kiadás címén az elıirányzattal egyezıen 0,2 mill.Ft 
került átadásra Eger Város Önkormányzata részére az augusztus 20-i állami ünnepség 
kiadásaihoz való hozzájárulásként. 

2.2. Bevételek alakulása 

A hivatal költségvetési bevételeinek összege 412,7 mill.Ft, mely a módosított 
416,1 mill.Ft-os el ıirányzat 99,2 %-a.  

A mőködési bevétel 30,0 mill.Ft-os eredeti elıirányzata az év során ( 22,3 mill.Ft-tal) 
52,3 mill.Ft-ra került felemelésre a fogyasztóvédelmi bírságbevételbıl fedezett 
kiadásokhoz szükséges elıirányzat biztosítása (11,1 mill.Ft), az ÖTM rendkívüli forrás  
folyósítása (11,0 mill.Ft), valamint a gépjármő-értékesítés Áfa bevétele (0,2 mill.Ft) 
miatt. 
A mőködési bevételek 52,7 mill.Ft- ra (100,8%-ra) telje sültek. A 0,4 mill.Ft-os 
bevételi többlet  alapvetıen– mőszaki ellenır-, mőszaki felelıs névjegyzékbevétele – 
alaptevékenységi igazgatási szolgáltatási díjbevétel túlteljesítésével indokolható. 

A hivatal hatósági jogkörhöz köthet ı mőködési bevétele  az 1,5 mill.Ft-os eredeti 
elıirányzathoz képest 22,1 mill.Ft-tal növekedett (23,6 mill.Ft-ra) az év során az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium építésügyi bírságbevételébıl 
folyósított forrás és a fogyasztóvédelmi bírságbevétel összegébıl. Teljesítése a 24,7 
mill. Ft volt az alábbi jogcímeken: 

 

Megnevezés Bevétel 
mill.Ft 

 Mőszaki ellenıri, vezetıi névjegyzék bevétele   1,8 

 Állampolgársági vizsgáztatás bevétele  0,3 

 Perköltség  0,3 

 Továbbhárított szakértıi díjbevétel  0,2 

 ÖTM forrás építésügyi bírságból származó bevételbıl  11,0 

 Fogyasztóvédelmi Bírságból származó bevételek  11,1 

Hatósági jogkörhöz köthet ı mők. bevételek  24,7 
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A hivatal hatósági jogkörhöz köthetı bevételeinek jelentıs része (89,4%-a) a nem 
tervezett fogyasztóvédelmi bírságbevételbıl, valamint az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium által folyósított forrásból származik, de eredetileg 
megtervezett hatósági bevételeink ezen túl is kedvezıen alakultak. 

Szolgáltatások bevétele a módosított  26,7 mill.Ft el ıirányzatnak megfelel ıen 100 
%-ban teljesült. 

Az év során jelentıs számú oktatás, továbbképzés és szakmai nap került 
megszervezésre. Ezek egy része elızı évi pénzmaradványból, támogatásértékő 
bevételbıl, ill. költségvetési támogatásból, más része szolgáltatási díjbevételbıl 
kerültek megvalósításra. 

 

Megnevezés Bevétel 
mill.Ft 

 Közigazgatási alapvizsga  0,4 

 Közigazgatási szakvizsga  1,0 

 Alapvizsga konzultáció  3,4 

 Szakvizsga konzultáció  4,0 

 Központi képzések  5,2 

 Szakmai napok, hivatali rendezvények  4,8 

 2006.évi ogy. és önk. választáshoz kapcs.bev.  7,9 

Szolgáltatások összesen  26,7 

 
A 2006. áprilisban megtartott országgyőlési képviselıválasztás, valamint az októberi 
polgármester és önkormányzati képviselı választás névjegyzékkészítés bevétele 
jelentıs mértékben hozzájárult szolgáltatási bevételeink elıirányzatának teljesítéséhez. 

Az év során egy ill. többnapos szakértıi és ügyintézıi képzéseket bonyolítottunk le a 
Regionális Operatív Program és központi képzés keretében, melynek bevétele nem 
intézményi mőködési bevételeink között jelentkezik. 

Mivel a hivatal valamennyi szervezeti egysége 2006. évi kiemelt feladatát képezte, 
hogy feladat és hatáskörében képzések és továbbképzések, szakmai napok 
szervezésével segítse elı - a költségvetési egyensúly biztosításához elengedhetetlen - 
az elıírt mőködési bevételek teljesítését, így az ugyanezen köztisztviselıi kört érintı 
egyéb képzések jelentısen megterhelték hivatalunk oktatást, szervezést, ill. pénzügyi 
lebonyolítást végzı szakembereit. 
 
Intézményi egyéb sajátos bevételeink  a tervezett 0,4 mill.Ft-tal szemben 0,3 mill.Ft-
ban (88,3 %-ban ) teljesültek térítés jellegő bevételekbıl. 
 
Továbbszámlázott szolgáltatásaink  0,2 mill.Ft-os elıirányzatával szemben teljesítés 
nem történt. 
 
A 2006. évben értékesített áru és szolgáltatás - elsısorban Áfa köteles képzések - áfa 
bevétele 1,0 mill.Ft volt (69,0%) a tervezett 1,4 mill.Ft-tal szemben. 
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A felhalmozási bevételek  összege – két hivatali gépjármő értékesítésébıl – 1,0 mill.Ft 
volt az elıirányzattal egyezıen. 

Költségvetési támogatási el ıirányzatunk  22,5 mill.Ft-tal (7,3 %-kal) növekedett az 
év során. A 330,6 mill.Ft-os módosított elıirányzat 100 %-ban lefinanszírozásra került.  

Az elıirányzat-változás összetev ıi: 

− fıtisztviselıi illetménykülönbözet + 1,8 mill.Ft 
− parlagfő elleni védekezés kiadásainak fedezete + 1,0 mill.Ft 
− 2006. évi létszámcsökkentés részbeni fedezete + 4,7 mill.Ft 
− köztisztviselıi képzésre továbbképzési célelıirányzatból + 4,3 mill.Ft 
− informatikai hálózatfejlesztés + 2,0 mill.Ft 
− ÖTM többlettámogatás + 6,0 mill.Ft 
− fokozott ellenırzési program + 2,7 mill.Ft 

 Összesen: + 22,5 mill.Ft 
 
Mőködési kiadásaink teljesítése érdekében 2006. év során - az elızı évtıl 7,4 %-kal 
elmaradva – 22,0 mill.Ft maradvány-átvétel- és támogatásérték ő bevételi 
elıirányzat épült be költségvetésünkbe, melybıl 18,2 mill.Ft teljesült.  
A különbség a - 2007. január 1-jétıl a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a 
regionális közigazgatási hivatalokba integrálódó állami fıépítészi irodák elıirányzat-
felhasználási számlaegyenlege (6,2 mill.Ft) - mely tovább bonyolítás végett hivatalunk 
számlájára került lezárásra - és az ehhez kapcsolódó elıirányzat (10,0 mill.Ft) 
eltérésébıl adódik. 
 
 
Maradvány-átvétel és támogatás érték ő bevétel jogcímei az alábbiak: 

Elıirányzata (mill.Ft) 

Feladat 
Mőködésre Fejlesz- 

tésre 
Összesen 

 ROP 3.1.1. program lebonyolítására.  8.,8 0  8.,8 
 Fogy. Véd. Fıfelügyelıség, bírságbevétel  0,5 0  0,5 
 Fıépítészi Irodák pénzeszköze  6,2 0  6,2 
 Önkormányzati választás lebonyolítására  0,9 0  0,9 
 Országgyőlési választás lebonyolítására  1,8 0  1,8 
Maradvány-átvétel- és támogatás érték ő bevétel 
összesen:  18,2 0  18,2 

2.3. Elıirányzat-maradvány 

Hivatalunk a 2005.  évet 11,3 mill Ft kiadási megtakarítás és 1,1 mill Ft bevételkiesés 
egyenlegeként 10,2 mill Ft maradvánnyal zárta , melyb ıl 9,0 mill Ft volt a 2005. évi 
költségvetési törvény 51.§ (6) bekezdésében el ıírt elıirányzat-maradvány 
képzési kötelezettség teljesítése. 

A 2005. évi el ıirányzat-maradvány igénybevétele  az elıirányzattal egyezıen 10,2 
mill. Ft -tal növelte forrásainkat. A pénzmaradvány teljes egészében elızı évrıl 
áthúzódó kötelezettségeinket szolgálta. 
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Elıirányzat-maradvány felhasználása kiemelt elıirányzatonként (mill. Ft-ban) 

Megnevezés 2005. évi maradvány 
felhasználása  

Személyi juttatás 4,6 

Maj 1,2 

Dologi kiadások 1,2 

Intézményi beruh. 3,2 

Összesen 10,2 

A 2006. költségvetési év 19,7 mill.Ft kiadási megta karítás és 3,4 mill.Ft bevételi 
lemaradás egyenlegeként 16,3 mill.Ft maradvánnyal z árult. 

Elıirányzat-maradvány kiemelt elıirányzatonként: 

Megnevezés 2006. évi maradvány  

Személyi juttatás 4,3 

Maj 1,3 

Dologi kiadások 7,7 

Intézményi beruh. 3,0 

Összesen 16,3 

 

A 16,3 mill.Ft –os elıirányzat-maradvány kötelezettséggel terhelt.  

Központi tartalékképzési kötelezettség alól a közigazgatási hivatalok felmentést kaptak. 

3. A tárgyi feltételek alakulása 

A hivatali munkavégzéshez szükséges technikai felté teleket az elmúlt  években 
folyamatosan javítottuk . Az elıirányzati keret lehetıségeihez mérten igyekeztünk 
szinten tartani a szakmai munkavégzést elısegítı korszerő számítástechnikai- és 
irodatechnikai eszközök beszerzését az elavult eszközök minıségi cseréjét, pótlását, 
illetve fejlesztését. Gondot fordítottunk a gépjármőpark szinten-tartására is, saját 
forrásból a hivatal egy új gépjármővet szerzett be. Ezzel két elavult gépjármő 
használatból történı kivonása valósulhatott meg, melyeket az év során értékesítettünk. 

A Hivatal  (ingatlanon kívüli) tárgyi eszközeinek bruttó értéke a 2005. évi  
112,1 mill.Ft-ról 2006. év végére 118,8 mill.Ft-ra (6 %-kal) nıtt az intézményi 
beruházások, ill. a térítésmentesen átvett eszközök miatt. Sajnálatos módon 
eszközeink közel 85,73 %-ban  elhasználódottak  (3,73 %-kal növekedett az elızı 
évhez képest) az éves értékcsökkenést – a rendelkezésre álló keretek szőkössége – 
évek óta ellensúlyozni nem tudó beruházási- és eszköz-felújítási tevékenység miatt.  
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4. A hatékony és költségtakarékos gazdálkodás érdek ében tett intézkedések 

A Belügyminisztérium 2003-2006. közötti id ıszakra szóló közigazgatási és 
rendészeti ágazati stratégiája célként határozta me g a költségtakarékos és 
hatékony közigazgatás megvalósítását. 

A hivatal 2006. évi tevékenysége is követte az ágaz ati stratégia célkit őzéseit és 
irányait, érvényesítette a költségtakarékosság és h atékonyság követelményét. 

Áttekintettük  a hivatal feladat- és hatásköri jegyzékét, annak jogszabályi hátterét, 
egyidejőleg átvilágítottuk  a hivatal szervezeti struktúráját. A szakmai munkavégzés 
színvonalának megırzése érdekében – a BM célkitőzéseivel összhangban – hivatali 
szinten és a köztisztviselıi állományra személyre szabottan is meghatároztuk a 
feladatok prioritását . 

Külön is foglalkoztunk a 2006. évi költségvetésben elıírt mőködési bevételek 
teljesítése érdekében foganatosítandó intézkedésekkel, különös tekintettel a jelentıs 
számú központi képzésre és a ROP programra. 

A hivatal 2006. évi szakmai és funkcionális feladatainak számbavételét, valamint a 
prioritások meghatározását követıen a rendelkezésre álló erıforrások és 
feladatrendszer összhangjának megteremtése, valamint a költségvetési egyensúly 
biztosítása érdekében 2006. február 2-án, 1/2006. s zám alatt hivatalvezet ıi 
intézkedés került kiadásra. 

A hivatal éves gazdálkodását áttekintve megállapíth ató, hogy  úgy az  elıirányzati, 
mint a teljesítési adatok az el ızı évihez hasonlóan több  bizonytalansági tényez ıt 
hordoztak. 

Az év során átmeneti gondot okozott azon feladatok finanszírozása, melyeket a 
hivatalnak kellett megelılegeznie mőködést szolgáló pénzeszközeibıl: 

− ROP program kiadásai , melyek megtérülési ideje megállapodás szerint 60 nap, 
esetenként még ennél is több volt, 

− fıtisztvisel ıi illetménykülönbözet,  
− létszámleépítés.  

A létszámleépítéssel érintett két fı köztisztviselı augusztus 30-án esedékes 
járandóságainak kifizetése átmeneti likviditási problémát idézett elı. 

A 2006. évi gazdálkodás egyensúlya a megfelel ı kontrollmechanizmusok 
mőködtetésével, az aktuális pénzügyi helyzetnek megfe lelı azonnali gazdasági 
intézkedésekkel, valamint a bevételek növelését, il letve a kiadások ésszer ő 
csökkentését, a takarékos m őködést célzó intézkedések mellett is csak 
rendkívüli póttámogatás folyósítása mellett volt bi ztosítható.  

Az év során els ısorban a ROP program, a felmentésekkel és a f ıtisztvisel ıi 
illetménykülönbözettel kapcsolatos kiadások el ıfinanszírozása miatt felmerült 
likviditási problémák áthidalásra kerültek, a hivat alnak állammal, illetve egyéb 
szervvel szembeni tartozásai, adósság-állománya nem  keletkezett, a szakmai 
feladatellátás zavartalansága a költségvetési év vé gére biztosított volt. 

 
 
Eger, 2007. április 19. 
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 Dr. Balás István 
 hivatalvezetı 
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1. sz. melléklet 
 

Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 
költségvetési gazdálkodásának összefoglaló adatai 2 006. évben 

(adatok mill. Ft-ban)  
 

 

Megnevezés Eredeti 
elıirányzati  

Módosított 
elıirányzat  Teljesítés Teljesítés 

%-a 

Intézményi mőködési bevétel  30,0  52,3  52,7  100,8 

Felhalmozási bevétel     1,0  1,0  100,0 

Elızı évi maradványátvétel     2,1  2,1  100,0 

Támogatásértékő mőködési bevétel    19,9  16,1  80,9 

Költségvetési támogatás  308,1  330,6  330,6  100,0 

Pénzmaradvány igénybevétel     10,2  10,2  100,0 

Költségvetési bevételek  338,1  416,1  412,7 99,2 

Személyi juttatások  232,1  257,1  253,2  98,5 

Munkáltatói járulékok  73,7  80,1  78,8  98,4 

Dologi mőködési kiadások  32,3  69,4  57,9  83,4 

Támogatásértékő mőködési kiadás    0,2  0,2  100,0 

Intézményi beruházás    9,3  6,3  67,7 

Költségvetési kiadások  338,1  416,1  396,4  95,3 


