
2. Főszámra iktatott iratok száma: 1 548 db

3. Alszámra iktatott iratok száma: 3 735 db

4. Kimenő ügyiratforgalom: 2 296 db

5. Elsőfokú hatósági határozatok száma: 4 db

6. Másodfokú hatósági határozatok száma: 67 db

7. Elsőfokú hatósági végzések száma: 592 db

8. A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül eluatsító vagy az eljárást megszüntető végzések száma: 26 db

9. Másodfokú hatósági végzések száma: 278 db

10. Határidőn túl meghozott hatósági határozatok száma: 0 db

11. Határidőn túl meghozott hatósági végzések száma: 0 db

12. Fellebbezéssel megtámadott hatósági határozatok száma: 0 db

13. Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma: 0 db

14. Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma: 3 db

15. Fellebbezéssel megtámadott hatósági végzések száma: 0 db

16. Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma: 0 db

17. Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma: 0 db

18. Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma: 59 db

19. Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma: 1 db

20. Bírósági úton megtámadott hatósági határozatok száma: 7 db

21. Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági határozatok száma: 1 db

22. Bírósági úton megtámadott hatósági végzések száma: 2 db

23. Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági végzések száma: 0 db

24. Felügyeleti eljárásban megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma: 5 db

25. Felügyeleti eljárásban megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma: 0 db

26. Azon határozatok száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt: 0 db

27. Azon végzések száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt: 0 db

28. Kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági határozatok száma: 0 db

29. Kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági végzések száma: 3 db

30. Hatósági nyilvántartásból történő, írásbeli adatszolgáltatások száma: 0 db

31. Személyes ügyfélforgalom: 32 fő/hét

32. Telefonos ügyfélforgalom: 177 hívás/hét

33. Interneten keresztüli ügyfélforgalom: 50 db/hét

34. Minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik:                                       igen(1),  nem (2) 2

35. Teljes irodaterület: 282 m2

Teljes irodaterületből állami tulajdon: 282 m2

Teljes irodaterületből önkormányzati tuljadon: 0 m2

1.

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

A közigazgatási szerv, vagy szervezeti egység neve:


