
Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 
2006. évi költségvetési alapokmánya  

1. Fejezet száma, megnevezése: XI Belügyminisztérium 

2. Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 

a) Azonosító adatok : 

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 722337 

- székhelye: Eger, Kossuth L. u. 9. 

- szakágazati besorolása: 751114 

- alapító okirat száma, kelte: O-KI 144/1999. Kormány 

b) Szervezeti felépítés: 

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma: 

 Hivatalvezetı: 1 fı 

 Belsı ellenır 1 fı 

 Törvényességi Ellenırzési Fıosztály 7 fı 

 Hatósági Fıosztály 15 fı 

 Koordinációs és Szervezési Fıosztály 6 fı 

 Pénzügyi Fıosztály 12 fı 

 Informatikai Fıosztály 4 fı 

 Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 10 fı 

 Szociális és Gyámhivatal 10 fı 

c) Szervezeti kapcsolódások: 

- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, illetve 

- részjogkörő költségvetési egység nincs hozzárendelve 

d) Tevékenységi kör: 

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: 

o a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 

o a fıvárosi és megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996.(XII. 17.) Korm. r. 

o a gyermekvédelemrıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

o a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 

o a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. tv. 

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 

o 751142 Területi igazgatási szervek tevékenysége 

o 751735 Hatósági, (fı) felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység 

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladat:  

o az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC tv. 

o a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL tv. 

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: 
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o Ellátja a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi 

települési önkormányzatok, a társulások és más szervek törvényességi 

ellenırzését, illetve felügyeletét. 

o Ellátja, illetve gyakorolja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által 

hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat, hatásköröket, hatósági 

jogköröket. 

o Ellátja a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által 

meghatározott koordinációs, ellenırzési, informatikai, képzési és 

továbbképzési feladatokat, gyakorolja az e feladatok ellátásához szükséges 

hatásköröket. 

o Szervezi a megyében az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati 

szervek köztisztviselıinek képzését, továbbképzését, közremőködik a helyi 

önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési 

önkormányzatok tisztségviselıinek, képviselıinek képzésében. 

o Üzemelteti a polgárok személyi adatainak és lakcímének területi számítógépes 

rendszerét, illetve ellátja a rendszergazda szerepét, valamint a választásokkal, a 

népszavazásokkal kapcsolatos informatikai feladatokat. 

- belsı szabályzatban meghatározott kisegítı, kiegészítı tevékenység: nincs 

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nincs 

- gazdasági társaságban nem vesz részt 

e)Költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján: 

- kiadási elıirányzat:  338.100 eFt 

- saját bevételi elıirányzat: 30.000 eFt 

- átvett pénzeszközök elıirányzata: 0 eFt 

- támogatási elıirányzat: 308.100 eFt 

- engedélyezett létszámkeret: 66 fı 

- január 1-jei betöltött létszám: 65 fı 

- fontosabb beszerzések, felújítások: fejlesztési elıirányzatot a költségvetés nem tartalmaz. 

f)Szakfeladatonkénti feladatmutatók megnevezése, köre: 

 751142: feladatmutató: nincs meghatározva 

 751735: feladatmutató: nincs meghatározva 

g.)Feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók 
megnevezése, köre: 
A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal részére 2006. évre feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, 
eredményesség- és hatékonyságmutatók nem kerültek meghatározásra. 

h.)Tervezett teljesítmény-változás az elızı évhez képest a g.) pont alapján: 
Jelenleg nem értelmezhetı. 
 

Eger, 2006. március 23. 
 
 Dr Balás István Hegyi Jánosné 
 hivatalvezetı pénzügyi fıosztályvezetı 


