
 

 
HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

 

A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 

2005. évi beszámolóhoz kapcsolódó 

szöveges értékelése 

 
 
1. Feladatkör, tevékenység  

1.1. 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. 

A hivatalnak belsı szabályzatban meghatározott kisegít ı, kiegészít ı 
tevékenysége nincs, vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági 
társaságban nem vesz részt. 

A hivatal kiemelten kezelte 2005. évben is az Európai  Uniós tagsággal 
összefügg ı feladatokat, különösen: 

− a megyei köztisztviselık Európai Uniós támogatási rendszerekkel és a 
pályázatok-készítésével kapcsolatos ismeretek megszerzésére irányuló 
képzéseinek szervezését és lebonyolítását, 
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− az Európai Uniós jogharmonizáció elısegítése érdekében a szükséges 
önkormányzati rendeletmódosítások figyelemmel kísérését, szükségessé 
váló módosítások kezdeményezését, valamint 

− a kodifikációs feladatokat ellátó önkormányzati szakemberek 
felkészítését. 

2005. év kiemelt feladatát jelentette a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi  CXL. törvény 
alkalmazására való felkészülés és a megye köztisztviselıinek felkészítése, majd 
november 1.-jétıl az elsı- és másodfokú jogalkalmazói munkában  az eljárási és 
anyagi jogszabályok maradéktalan betartásának biztosítása az új eljárási törvény 
alapelveinek érvényesítésével. 

Az év során különös hangsúlyt fektettünk a közigazgatás egészére érvényesíthetı 
Általános Értékelési Keretrendszer  (CAF) mőködtetésére, alkalmazására, 
valamint az egyéni és szervezeti teljesítménykövetelmények meghatározására és 
értékelésére. 

A Kormány Közigazgatási Szolgáltatások Korszer ősítési Programjában  
meghatározott és a regionális és kistérségi szervezést igénylı államigazgatási 
feladat-és hatáskörök, valamint a területi államigazgatási szervek átalakítására  
vonatkozó intézkedésekr ıl szóló 1075/2004. (VII. 21.) Korm.  határozatban  
foglalt közigazgatási hivatalokat érintı feladatok eredményes végrehajtása szintén 
kiemelt feladatot jelentettek az év során. 

Az év során célunk a szolgáltató jelleg ő közigazgatás er ısítése , a nyíltság, 
átláthatóság és ellenırizhetıség biztosítása, valamint a hatékonyság és 
eredményesség fokozása, illetve ezek hatósági és törvényességi statisztikai 
adatok alapján történı kimutatása és elemzése volt. 

A Hivatal feladatát jelentette 2005. szeptember 1.-jétıl felkészülni  az egyes 
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvényben 
foglaltak alapján a megyei szociális és gyámhivatal felállásával össz efügg ı 
feladatok végrehajtására. 

1.2. A fenti feladatok ellátására, illetve célkitőzéseink teljesítésére a hivatal 2005. évi 
költségvetése 344,8 mill Ft bevételi és kiadási f ıösszeggel 67 f ıre került 
engedélyezésre. 

Az elıirányzat növekedés a 2004. évhez viszonyítva 7,4 mill Ft (2 %-os), a 
költségvetési létszám 71-rıl 67 fıre történı (6%-os) csökkentése mellett. 

A hivatal 2005. évi költségvetésébe a közigazgatási eljárási törvénnyel 
kapcsolatos hatósági, a törvényességi és egyéb hivatali feladatokra, valamint a 
szolid program miatti gyámügyi többletfeladatokra 24,6 mill Ft elıirányzati többlet 
került beépítésre az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása miatti 17,2 mill 
Ft támogatással fedezett kiadási elıirányzat elvonása mellett. 
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2. Az elıirányzati és teljesítési adatok alakulása  

2.1. A 2005. évi költségvetési keretszámok és az el ıirányzatok évközi változásai 

Az év során a hivatal mőködtetésére és fejlesztésére rendelkezésre álló 344,8 mill 
Ft eredeti el ıirányzat 83,9 mill Ft-tal (24,4 %-kal) n ıtt, így feladataink ellátását 
428,7 mill Ft szolgálta. 

Az elıirányzat-módosítás fedezete 34,9 %-ban költségvetési támogatás, 65,1 %-
ban saját forrás (mőködési és felhalmozási többletbevétel, átvett pénzeszköz, illetve 
elızı évi pénzmaradvány igénybevétele) volt. 

2.2. Kiadások 

2.2.1. A kiadási el ıirányzatok és az el ıirányzatok teljesítése 

A 428,7 mill Ft elıirányzattal szemben a költségvetési kiadások 417,4 mill Ft 
összegben teljesültek. A teljesítés a módosított elıirányzathoz képest 97,4 %, az 
elızı évi tényadathoz viszonyítva 109,4 %-os volt. 

 
Kiadási el ıirányzat és teljesítési adatok 2005. évben /mill Ft / 

 
 

Megnevezés Eredeti 
elıirányzat  

Módosított 
elıirányzat  Teljesítés Teljesítés 

%-a 

Személyi juttatások 229,6 266,5 261,9 98,3 
Munkáltatói járulékok 75,9 84,9 83,7 98,6 
Dologi mőködési 
kiad. 

38,4 63,9 61,6 96,4 

Intézményi 
beruházás 

0,9 10,7 7,5 70,0 

Lakástám. saját forr.   0,8 0,8 100 
Átadott 
pénzeszközök 

 1,9 1,9 100 

Költségvetési 
kiadás 344,8 428,7 417,4 97,4 

Függı kiadás     0,3  

Összes kiadás  344,8 428,7 417,7 97,4 
 
 
A rendelkezésre álló elıirányzatnak megfelelı kiadások teljesítését az év során 
létszámcsökkentı- és igen szigorú takarékossági, ill. bevételnövelı intézkedések révén 
sikerült biztosítanunk. A kötelezı tartalékképzési kötelezettségnek is eleget téve 
leállítottuk, halasztottuk, ill. átütemeztük beszerzéseinket, korlátoztuk a gépjármővek 
használatát, valamint szakmai napok szervezése, ill. gépjármő értékesítés útján 
növeltük bevételeinket. 
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2.2.2. Létszám- és bérgazdálkodás, személyi juttatá sok alakulása 

 
Az aktív dolgozók átlaglétszáma az év során 63 fı volt. 

Az év során új dolgozóként a Regionális Operatív Programhoz kapcsolódóan  1 fı 
szervezı- koordinátor  került alkalmazásra. 

Évközben összesen 5 fı közszolgálati jogviszonya szőnt meg hivatalunknál, ebbıl 1 fı 
áthelyezés, 4 fı felmentés miatt. 
Év végén a munkajogi létszám 65 f ı volt, ebbıl 62 fı határozatlan idıre kinevezett 
köztisztviselı és 2 fı munkavállaló, valamint 1 fı határozott idejő köztisztviselı 
alkalmazásával.  
Valamennyi dolgozónk képesített munkaköri feladatainak ellátására, közülük 50 fı 
(77%) rendelkezik felsıfokú iskolai végzettséggel. A felsıfokú iskolai végzettségőekbıl 
13 fı (26%) jogász. A Hivatalban nyelvvizsgával rendelkezık száma 16 fı (25%). 
A hivatali köztisztviselık Ktv. szerinti besorolásúak, béreltérítésre sem pozitív, sem 
negatív irányban nem került sor. 
 
A Hivatal költségvetésében 2005. évre 229,6 mill Ft személyi juttatás el ıirányzat  állt 
rendelkezésre. A módosított elıirányzat 266,5 mill Ft volt, mely 98,3 %-ra teljesült.  

A rendszeres személyi juttatások  átlagos mértéke 272.129 Ft/fı/hó.  

A nem rendszeres juttatások  havonta átlagosan 42.355 Ft-ot tettek ki egy-egy 
munkavállalóra esıen. 

Küls ı személyi juttatások címén 24,2 mill Ft kifizetést teljesítettünk, melybıl 13,9 mill 
Ft az oktatásokhoz és vizsgáztatásokhoz kapcsolódó és egyéb megbízási díjak  
összege, 10,1 mill Ft a köztisztviselıi létszámcsökkentés  kapcsán felmentett 4 fı 
részére kifizetett juttatás, valamint 0,2 mill Ft az egyéb költségtérítések  összege. 

 

2.2.3. Dologi m őködési kiadások   

 

A szakmai feladatellátás és mőködtetés dologi kiadásainak fedezetére költségvetésünk 
38,4 mill Ft-ot tartalmazott. Az elıirányzat az év során 25,5 mill Ft-al (66,5 %-kal) 63,9 
mill Ft-ra nıtt. Az elıirányzat-növekedés 30 %-ban költségvetési támogatás, 70 %-ban 
többletbevétel fedezet mellett volt biztosítható. 

A hivatal mőködtetésére a rendelkezésre álló 63,9 mill Ft-os el ıirányzatból 61,6 mill 
Ft-ot ( 96,4 %) használtunk fel . A kiadások teljesítése a takarékossági intézkedések 
hatásaként 2,2 %-kal maradt a 2004. évi kiadási szint alatt.  

Mőködési kiadásaink a hivatalvezetı által már 2003. szeptemberétıl elrendelt és 
2004.,majd 2005. években tovább szigorított takarékossági intézkedésekkel  
visszafogásra kerültek (beszerzések leállítása, karbantartások halasztása, gépjármő 
igénybevétel korlátozása, illetve gépjármő értékesítése, vezetıi reprezentációs keretek 
zárolása, telefonhasználat folyamatos ellenırzése, stb.). 

A 2005. évi központi befizetési kötelezettségek és bankköltségek növekedése, a ROP 
program kiadásainak megelılegezése és az inflációs hatások ellenére is mőködési 
kiadásaink az el ızı évi szint alatt maradtak. 

 

Mőködési célú átadott pénzeszközként  0,5 mill Ft került teljesítésre az ezzel egyezı 
összegő elıirányzattal szemben. 
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2.2.4. Felhalmozási kiadások   

 

Intézményi beruházás 

Beruházási célokra eredeti el ıirányzatként  a SZOLID program 2005. szeptember 1.-i 
indításához kapcsolódóan 0,9 mill Ft állt rendelkezésre.  

Az elıirányzat év közben intézményi hatáskörben összesen 9,8 mill Ft-tal került 
megemelésre , ebbıl 5,6 mill Ft elızı évi elıirányzat-maradványból, 0,6 mill Ft 
gépjármő-értékesítésbıl és 3,6 mill Ft bírságbevétel címén átvett pénzeszközbıl. Az év 
végéig a rendelkezésünkre álló 10,7 mill Ft el ıirányzatból 7,5 mill Ft ( 70,0 %) 
került felhasználásra   

 
Lakástámogatás 

Lakáscélú támogatásként 1 fınek 0,8 mill Ft került folyósításra  az év során a korábbi 
években kiadott kölcsönök törlesztı-részleteibıl. 

 

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás  

Felhalmozási célú pénzeszközátadás címén az elıirányzattal egyezıen 1,4 mill Ft  
került felhasználásra  a Megyeháza „D” épülete felújítási munkálataihoz kapcsolódóan 
elızı évi maradványból, illetve egy irodai blokk főtéskorszerősítéséhez 
többlettámogatásból. 

 

2.3. Bevételek alakulása 

 

A hivatal költségvetési bevételeinek összege 427,6 mill Ft, mely a módosított 
428,7 mill Ft-os el ıirányzat 99,7 %-a. 

Bevételi elıirányzati és teljesítési adatok 2005. évben /mill Ft/ 
 

Megnevezés Eredeti 
elıirányzat  

Módosított 
elıirányza

t 
Teljesítés Teljesítés 

%-a 

Mőködési bevétel 30,8 31,8 30,7 96,5 
Felhalmozási bevétel   0,6 0,6 100 
Átvett pénzeszközök   23,0 23,0 100 
Költségvetési tám. 314,0 343,3 343,3 100 
Lakáskölcsön 
megtér. 

  0,8 0,8 100 

Ei. maradv. igénybev.  29,2 29,2 100 

Költségvetési bev. 344,8 428,7 427,6 99,7 

Függı bevételek.     0  

Összes bevétel 344,8 428,7 427,6 99,7 
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Mőködési bevételek 

A mőködési bevétel 30,8 mill Ft-os eredeti el ıirányzata az év során 
többletbevételb ıl 31,8 mill Ft-ra került felemelésre . 
A mőködési bevételek 30,7 mill Ft- ra (96,5%-ra) teljes ültek. Az 1,1 mill Ft-os 
bevételkiesés szinte kizárólag az ÁFA bevétel kiesésébıl adódik, adómentes oktatások 
szervezése miatt. 

Alaptevékenységünk bevétele a módosított 29,0 mill Ft elıirányzattal szemben 29,5 
mill Ft (101,7 %)volt az alábbi jogcímeken: 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta lános szabályairól szóló 2004. 
évi  CXL törvény (ket) 2005. november 1.-jei bevezetése  érdekében szinte a megye 
teljes hatósági feladatot ellátó köztisztviselıi állományának felkészítését Hivatalunk 
biztosította.  
Az év során 2 és 5 napos képzések keretében szakértıi és ügyintézıi képzéseket 
bonyolítottunk le a Regionális Operatív Program és központi képzés keretében, 
melynek bevétele nem intézményi mőködési bevételeink között jelentkezett. 
Mivel a Hivatal 2005. évi kiemelt képzési feladata volt a megye köztisztviselıinek 
felkészítése a ket. alkalmazására, így az ugyanezen köztisztviselıi kört érintı egyéb 
képzések jelentısen megterhelték hivatalunk oktatást, szervezést, ill. pénzügyi 
lebonyolítást végzı szakembereit. 
 
Intézményi egyéb sajátos bevételeink  a tervezett 0,8 mill Ft-tal szemben 0,3 mill Ft-
ban (39,0 %-ban ) teljesültek térítés jellegő bevételekbıl. 
 
A 2005. évben értékesített tárgyi eszközök és szolgáltatások ÁFA bevétele 0,8 mill Ft 
volt (42,7%) a tervezett 1,9 mill Ft-tal szemben az adómentes oktatások és 
továbbképzések lebonyolítása miatt. 
 
Felhalmozási bevételek 
 

A felhalmozási bevételek összege – egy hivatali gépjármő értékesítésébıl - 0,6 mill Ft 
volt az elıirányzattal megegyezıen. 

 

Átvett pénzeszközök 

 

Mőködési és fejlesztési kiadásaink teljesítése érdekében 2005. év során 23,0 mill Ft 
átvett pénzeszköz elıirányzat épült be költségvetésünkbe a teljesítéssel egyezıen. 

 

Költségvetési támogatás 

 

A hivatal eredeti költségvetési támogatási elıirányzata 29,3 mill Ft-tal (9,3 %-kal) 
növekedett 2005. év során. A 343,3 mill Ft-os módosított elıirányzat 100 %-ban került 
lefinanszírozásra. A kötelezı tartalékképzési kötelezettség miatt 6,4 mill Ft támogatás 
(és az ezt kiegészítı 2,6 mill Ft mőködési bevétel ) az év utolsó napján került jóváírásra. 
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Lakáskölcsön megtérülés 

A korábbi években kiadott lakáskölcsönök törlesztı részleteibıl az elıirányzattal 
megegyezıen 0,8 mill Ft került visszaforgatásra 2005. évben egy dolgozó lakáscélú 
támogatása  érdekében. 

2.4. 2005. évi elıirányzat-maradvány 

 
A hivatal 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. 

 

3. A hatékony és költségtakarékos gazdálkodás érdek ében tett intézkedé-
sek 

 

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

Külön is foglalkoztunk a 2005. évi költségvetésben elıírt mőködési bevételek teljesítése 
érdekében foganatosítandó intézkedésekkel, különös tekintettel a jelentıs számú 
központi képzésre és a ROP program indítására. 

A hivatal 2005. 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 2005. januárjában hivatalveze tıi intézkedés került kiadásra. 
A maradványképzési kötelezettség, valamint a 2006. évi költségvetés teljesíthetısége 
érdekében a fenti hivatalvezet ıi intézkedés az év során két esetben került 
kiegészítésre, ill. szigorításra. 

 

A 2005. évi gazdálkodás egyensúlya a megfelelı kontrollmechanizmusok 
mőködtetésével, az aktuális pénzügyi helyzetnek megfelelı azonnali gazdasági 
intézkedésekkel, valamint a bevételek növelését, illetve a kiadások ésszerő 
csökkentését, takarékos mőködést célzó intézkedésekkel volt biztosítható.  

A hivatalnak állammal, illetve egyéb szervvel szemb eni tartozásai nincsenek, 
adósság-állománya nem keletkezett, a szakmai felada tellátás zavartalansága 
biztosított volt. 

 

Eger, 2006. május 24. 

 

 

  Dr. Balás István Hegyi Jánosné 
  hivatalvezetı pénzügyi fıosztályvezetı 


