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1. A törvényességi felügyeleti munka (módszerek, ellenőrzések, intézkedések) 
A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a területfejlesztési 
tanácsok törvényességi felügyeleti munkája módszereként a korábbi években jól bevált három 
lépcsős közreműködést alkalmazta 2009-ben is: írásos előterjesztések alapján előzetes szakmai 
egyeztetéseket folytatott a munkaszervezetekkel, a tisztségviselőkkel, a hivatalvezető által 
megbízott köztisztviselők folyamatosan részt vettek a tanácsok ülésein, valamint elvégezték a 
döntések, jegyzőkönyvek utólagos vizsgálatát is. 
Intenzív előzetes szakmai segítségnyújtást végeztünk, mivel a felügyeleti munka súlypontját a 
törvénysértések megelőzésére helyeztük. Az együttműködő-segítő munkamódszer miatt a 
döntések előterjesztés előtti egyeztetése (előzetes kontrollja) eredményeként, hangsúlyosabb 
felügyeleti tevékenység mellett is kevés írásbeli felügyeleti intézkedést kellett tenni.   
A megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik feladata továbbra is a már 
megkötött támogatási szerződések kezelésére korlátozódott. Jelentős számú határozatot hoztak a 
helyszíni záró ellenőrzéseket követően a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítéséről, és az ehhez kapcsolódó fedezetek felszabadításáról. 2008-hoz viszonyítva az 
ülések száma nem változott, a határozatok száma – Somogy megye kivételével, ahol jelentősen 
nőtt – nem mutat változást. A megyei területfejlesztési tanácsok törvényesen működtek, írásbeli 
törvényességi felügyeleti intézkedést nem kellett tennünk. 
A kistérségi fejlesztési tanácsok működésének aktivitása - az előző évhez hasonlóan – 
visszafogottabb volt. Jellemző, hogy a Hivatal és a Munkaügyi Központ képviselőjén kívül a 
civil szervezetek képviselői és egyéb meghívottak nem vesznek részt az ülésen. Segítségünket 
elsősorban a közszolgáltatás-szervező tevékenységhez, a társulási megállapodások és az SZMSZ 
módosításokhoz igényelték. A korábbi években tett észrevételek, a referensek által nyújtott 
szakmai segítség és a kistérségi fejlesztési tanácsok elnökeinek kialakult ülésvezetési gyakorlata 
miatt írásbeli felügyeleti intézkedésre csak 5 esetben került sor. Szóbeli és írásbeli felügyeleti 
intézkedést kellet tenni a döntési hatáskörök átláthatóságának nem megfelelő biztosítása, 
valamint a jegyzőkönyvek határidőben történő felterjesztésének elmaradása miatt. Tolna 
megyében egy kistérségből csak a beszámolás évét követően érkezett meg a teljes évi 
jegyzőkönyvi dokumentáció. Somogy megyében költségvetési és zárszámadási határozatokra, 
továbbá döntési hatáskör elnökre történő átruházása miatt is tettünk intézkedést.  
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogszerű működését 2009-ben a tanács 
üléseinek előkészítése során a munkaszervezet vezetőjével történő rendszeres konzultációval 
segítettük. Többször nyújtott a Hivatal ülés előtt és az ülés közben is a tanács elnökének kérésére 
segítséget a tanács törvényes döntéshozatala érdekében, kérésre összeférhetetlenségi szabályokat 
értelmeztünk (ki szavazhat, és ki nem), valamint állást kellett az ülésen foglalni abban is, hogy 
mi a szükséges többség az adott döntés elfogadásához. Egy esetben a munkaszervezet vezetője 
arra kért írásban állásfoglalást, hogy mi a teendője, ha az Innovációs Alapból nyújtott 
támogatásokkal kapcsolatosan közreműködő szervezetként általa jogtalannak tartott utasítást kap 
az NKTH-tól. Írásbeli felügyeleti felhívással 2009-ben nem kellett élnünk. A Balaton 
Fejlesztési Tanács a korábbi évekhez hasonlóan törvényesen működött. Az ülések 
adminisztrációja továbbra is késedelmes. Többedszer és ismételten felhívtuk szóban a 
tanács munkaszervezetének figyelmét a határidő pontos betartására. Írásbeli felügyeleti 
intézkedéssel a Tanács felé 2009. évben a Hivatal nem élt. A Tanács elnökének a 
megkeresésére írásban adtunk választ a tagdíjhátralék behajtásával kapcsolatos jogi 
eljárásrendről a korábbi években tett felügyeleti intézkedésünk alapján, és felhívtuk a 
figyelmét, hogy a követelésekről nem mondhat le.  
A tanácsok törvényes, átlátható tevékenységének egyik biztosítéka a szervezetek szabályos 
ügyiratkezelése.  Ezt felismerve a Hivatal mindhárom megyei területfejlesztési tanácsnál, 
valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnál és a Balaton Fejlesztési 
Tanácsnál is ellenőrizte az ügyiratkezelést. Az ellenőrzésről készült feljegyzésben feltártuk a 
hiányosságokat és a hibák kijavítására indítványokat fogalmaztunk meg. Indítványaink alapján a 
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vizsgált szervek a szükséges intézkedéseket megtették. A tanácsok törzskönyvi nyilvántartásba 
vételéhez szükséges előterjesztések és határozati javaslatok elkészítéséhez a Kincstárral 
koordinálva segítséget nyújtottunk annak érdekében, hogy megalapozott, törvényes döntések 
alapján legyenek bejegyezve a tanácsok az államkincstári törzskönyvi nyilvántartásba.  
A Zala megyei Területfejlesztési Tanács Elnökének megkeresésére a Nyugat-Dunántúli 
Regionális Államigazgatási Hivatalban dolgozó kollégákkal együtt intenzív segítséget 
nyújtottunk az M9 Térségi Fejlesztési Tanács megalakításának előkészítésében. 
Elősegítettük, hogy a megalakítani szándékozók akaratának megfelelő törvényes szabályozás 
(SZMSZ) alapján működő szervezet jöjjön létre. A tanács SZMSZ- és Ügyrend tervezetét 
előzetesen írásban és személyes konzultáció keretében is véleményeztük, megoldási javaslatokat 
felkínálva segítettük elő a tanács törvényes megalakulását. Ezen túl külön is támogattuk 
szóbeli észrevétellel a Tolna megyei és a Somogy megyei Fejlesztési Tanácsot az M9 Térségi 
Fejlesztési Tanács alakításával kapcsolatos szándékai megvalósításában. (ld. 2. sz. melléklet) 
 
2.   Az önkormányzati szervek és a regionális államigazgatási hivatal hatósági tevékenysége 

2.1. Az önkormányzati szervek államigazgatási feladatellátásának tapasztalatai különös 
tekintettel az államigazgatási hivatal cél-, téma és komplex vizsgálataira 

A Hivatal az elsőfokú hatóságok szakmai ellenőrzését a 2009. évi munkaterve és a mellékletét 
képező ellenőrzési tervben foglaltak alapján végezte. Az ellenőrzési tárgyköröket bővítettük a 
polgármesteri hivatalok ügyiratkezelésének ellenőrzésével. Az év elején már ismert nagy tömegű 
jogszabályváltozás miatt 2009. évi kiemelt stratégiai célunk a változó jogszabályok 
alkalmazására történő felkészülés és felkészítés, valamint azok nyomon követése volt. 
Áttekintettük korábbi ellenőrzési gyakorlatunkat, annak munkaterhelését és foglalkoztatási 
összefüggéseit is, s ennek eredőjeként a korábbi rendkívül magas és feszített tempót és sok 
túlmunkát igénylő ellenőrzési számból kis mértékben tudatosan alacsonyabb számú ellenőrzést 
terveztünk. (ld.3. sz. melléklet)  
Az adóigazgatásban az ügyintézők a községekben más feladatok ellátása mellett, kapcsolt 
munkakörben intézik az adóügyeket. Ebből adódóan az ágazatra vonatkozó ismereteik és a 
jogszabályok elsajátítása hiányos. Az elsőfokú adóigazgatási munka a korábbi évekhez 
hasonlóan átlagos színvonalú. Az adóhatóságok kapacitáshiány miatt adóellenőrzést nagy 
többségben nem folytatnak. Az adótartozások végrehajtásában nincs előrelépés. Hatósági 
eljárások „kikényszerítésére” szükség volt felügyeleti eszközeink alkalmazása során. Az 
elsőfokú hatóság az adók módjára behajtandó köztartozások esetében felügyeleti eljárás hatására 
járt el. Tolna megyében több mint kétszáz felügyeleti intézkedést kellett tennünk, miután több 
száz adóalany számára küldtek ki azonos formájú és szövegezésű döntéseket, melynek 
eredménye az adózó kárára megállapított magasabb gépjárműadó és magánszemélyek 
kommunális adója volt. Diszkriminatív telekadó kivetési gyakorlat miatt felügyeleti eljárást 
folytattunk egy baranyai városban. A vizsgálatot hasonló tárgyban később megkezdett és még be 
nem fejezett ügyészi vizsgálat miatt nem tudtuk befejezni. 
Az építésigazgatási célvizsgálatok tapasztalatai alapján megállapítottuk, hogy az első fokú 
hatóságok szakmai munkája, az ügyintézők szakmai felkészültsége és a működési körülmények 
összességében megfelelőek. Ellenőrzéseink hatására is jelentős számban csökkentek az ún. 1/B 
mellékletes építéshatóságok. Az építésigazgatásban történt jelentős mennyiségű 
jogszabályváltozás az építéshatósági munka színvonalára nem hatott kedvezően. Felügyeleti 
vizsgálataink azt mutatják, hogy az elsőfokok a jogszabályi előírásokat nem teljes körűen 
kielégítő tervdokumentációkat is elbírálnak, ezek hiányosságait nem pótoltatják. A helyszíni 
szemléket nem megfelelően dokumentálják, a hatóságok a kötelező szemléken kívül ellenőrző 
feladatokat nem végeznek. A rendeltetés-változás engedélyköteles voltának megszűnése még 
mindig jogalkalmazási zavarokat okoz. Nehéz a megváltozott határidők pontos betartása. 
A kereskedelmi igazgatási területén gyakori hiba, hogy a hatóságok szomszédos ingatlanokkal 
rendelkezni jogosultaknak, valamint az ingatlan tulajdonosának (haszonélvezőjének) sok esetben 
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nem küldik meg az ügyfélértesítést, illetve az eljárást lezáró döntéseket. Sok esetben nem 
megfelelő a szakhatósági állásfoglalások határozatba foglalása. Az üzletek ellenőrzését – 
elsősorban személyi feltételek hiánya miatt – továbbra is alacsony számban végzik, különösen 
kisebb településeken. A telepengedélyezési eljárások száma nem jelentős, a vizsgált 
településeken kevés számú új telepengedélyt adtak ki. Egyedi hibák a Ket. szabályainak 
alkalmazásával összefüggésben fordultak elő. 
A vállalkozói igazolványok kiadásával kapcsolatos eljárások színvonala vizsgálati 
tapasztalataink szerint mindhárom megyében kiváló. Az eljárásokat az anyagi és eljárási 
jogszabályoknak megfelelően folytatták le. Az okmányirodákban az időpontra történő 
bejelentkezést mindenhol megfelelően alkalmazzák. 
A szabálysértési ügyek intézése átlagos színvonalú. Javult az ügyintézési határidők megtartása. 
Nincs előrelépés az egyéniesítés körülményeinek indokolásban történő megfogalmazásában. 
Gyakori hiba a pénzbírság végrehajtásának elhúzódása, illetve ennek kapcsán a végrehajtás 
elévülése. A tényállás tisztázása, a büntetés, intézkedés kellő megalapozása érdekében gyakoribb 
az eljárás alá vont személyek meghallgatása. 
Az anyakönyvi ügyintézés jó színvonalú a régióban. A helyi személyi adat- és lakcím 
nyilvántartási tevékenység a korábbi évek gyakorlatának megfelelő és jó színvonalú.  
A közlekedésigazgatási eljárásokban az elsőfokon eljáró hatóságok az anyagi és eljárásjogi 
szabályok betartásával végzik tevékenységüket. Az okmányirodáknál évek óta kifogásolható a 
döntések végrehajtása. Sok esetben nem kerül sor a végrehajtási bírság kiszabására, vagy sor 
kerül mulasztási bírság kiszabására, ugyanakkor annak behajtására már nem mindig történik 
intézkedés. 
A mezőgazdasági igazgatási ügyek intézése során az ágazati jogszabályokban meghatározott 
nyilvántartási feladatokat a jegyzők a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő módon és 
tartalommal végzik. A személyi feltételekre jellemző, hogy a feladatokat az ügyintézők kapcsolt 
munkakörben látják el, így más feladatok mellett az ellenőrzési tevékenységre nem tudnak kellő 
időt fordítani. 
Környezetvédelem, természetvédelem: Az elmúlt évhez hasonlóan elenyésző számban fordult 
elő olyan hatáskörben hozott döntés, amelynél a Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult szerv. 
Ilyen döntések a hulladékgazdálkodási bírságot megállapító határozatok voltak.  
 

2.2. A hivatal államigazgatási feladatai  
2.2.1. Az elsőfokú államigazgatási hatósági tevékenység elemzése ágazati 

bontásban, a jogorvoslati arány, az ügyintézési határidők betartásának 
bemutatásával: 

A régióban az elsőfokú döntéseink száma a múlt évhez viszonyítva 18%-al csökkent. Oka: 
csökkent a kisajátítási, valamint a külföldi ingatlanszerzési ügyekben hozott döntések száma. 
Baranya megyében a bányaszolgalmi ügyekben hozott döntések száma jelentősen nőtt, a horvát- 
magyar gáz távvezeték beruházása miatt. Az eljárások 30 települést érintettek.  
Az elsőfokú döntések ellen kezdeményezett bírósági felülvizsgálatok esetében a tárgyévben 
befejezett perek száma a tavalyi évhez képest 33%-al csökkent. Oka a kisajátítási ügyek 
számának csökkenése. A befejezett perek tekintetében a pernyertesség aránya a régióban 84%-
os, amely a tavalyi évhez képest jelentősen javult. (ld.1. sz.melléklet)  
A kisajátítási ügyek száma 2008. évhez képest mintegy 46%-kal csökkent. A gyorsforgalmi utak 
kisajátításai lezárultak. (Tolna megyében az M6-al összefüggő eljárások lezárultak) Az ügyek 
másik részét a nemzetgazdaságilag kiemelt, illetve az egyéb útberuházások kapcsán lefolytatott 
eljárások képezték, amelyek többségében Somogy és Tolna megyét érintették. A döntések 
száma régiós szinten jelentősen, 59%-kal csökkent, a legnagyobb arányban Tolna 
megyében. A régióban a kisajátítási perek száma 66%-kal csökkent, ami a döntések 
számának csökkenésével van összefüggésben. A pernyertességi mutatónk romlott 8%-kal 
(67,5%). Ennek fő oka, hogy évek óta először fordult elő Somogyban, hogy a bíróság 
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jelentősen megváltoztatta a kártalanítási összeget. Mindhárom ügyben a NIF ZRt az 
ítélettel szemben bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. (ld. 6. sz. melléklet) 
A bányaszolgalmi ügyek száma Tolnában stagnált, Baranyában hatszorosára emelkedett 
(Horvát-magyar gáz távvezeték építése miatt). Somogyban ilyen eljárás nem indult.  
A korlátozási kártalanítási ügyek száma tárgyévben is igen alacsony, a kérelmek elutasításra 
kerültek, így kártalanítás megállapításra sem került sor.  
Az anyakönyvi igazgatási munka mennyisége csekély mértékben növekedett. Oka, hogy a 
román hatóságok a külföldi házasságkötéshez nem állítanak ki tanúsítványt, ezért ennek 
bemutatása alól felmentést kellett kérniük a házasulóknak. A külföldi állampolgárok anyakönyvi 
eseményei során néhány ügyben kellett csak hiánypótlást kérni.  
A külföldi állampolgárok ingatlanszerzési ügyei vonatkozásában jelentősen, a régióban 60-
80%-al visszaesett a hatósági engedélyezésre benyújtott kérelmek száma, mert a tulajdonszerzők 
zömmel tagállami állampolgárok voltak. A tulajdonszerzések engedélyezése iránti igények 
Somogy megyében főleg a Balaton-parton jelentkeznek, ahol orosz állampolgárok vásárolnak. 
Baranya megyében az orosz, szerb és horvát állampolgárok célpontja Pécs és Harkány. Nagyobb 
számban hoztunk eljárást megszüntető végzéseket, mert a jogszabályváltozást a jogi képviselők 
nem követték. 
A szabálysértési méltányossági kérelmek száma kismértékben csökkent 2008-hoz képest. A 
benyújtott kérelmek döntő többségét elutasítottuk, mivel a kérelmezők életkörülményeiben nem 
következett be olyan változás, ami a bírság megfizetését nehezebbé tette volna. 
Eljáró hatóság kijelölésben jelentős számú döntés született. Nincs változás abban, hogy 
legnagyobb arányú az építési ügyekben bejelentett kizárási okok száma. A tavalyi évhez hasonló 
az is, hogy abszolút kizárási okot elenyésző számban jelöltek meg a jegyzők. Az esetek 
túlnyomó többségében valamely elfogultságon alapuló, vagy azt feltételező kapcsolat miatt 
került sor más eljáró hatóság kijelölésére. Korábbi évekhez képest több alkalommal bizonyult a 
kizárási kérelem megalapozatlannak. (ld. 1. sz. melléklet)  
A Hivatal elsőfokú építési hatóságként összesen 23 beruházási projektben és alprojektben 
folytatott le eljárásokat és hozott döntéseket a „Pécs 2010-Európa Kulturális Fővárosa” 
programhoz kapcsolódóan. Szakhatóságként 12 alkalommal adtunk hozzájáruló szakhatósági 
állásfoglalást a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága útügyi 
engedélyezési eljárásainak résztvevőkjeként. 
 

2.2.2. A másodfokú államigazgatási hatósági tevékenység elemzése ágazati 
bontásban  

A régióban a másodfokú döntések száma közel 5%-al nőtt az elmúlt évhez képest.  
A befejezett perek eredményeként a pernyertesség aránya 95%-os, amely a múlt évhez 
képest javult. (ld. 4-5. sz. melléklet) 
Helyi személyi adat- és lakcím nyilvántartás területén néhány lakcím fiktiválási ügyben 
folytattunk eljárást. Többségében nem álltak fenn a jogszabályi feltételek, ezért új eljárás 
lefolytatását rendeltük el.  
Birtokvédelmi ügyekben a jegyzőnek a végrehajtási eljárás során eljárási bírságot megállapító 
végzése megfellebbezése esetén jártunk el. Az elmúlt évekhez hasonlóan nem jelentős az ügyek 
száma, többségében a jogorvoslati kérelmek elutasításáról döntöttünk.  
Közlekedésigazgatási ügyekben a vezetésre való jogosultság szünetelését elrendelő döntések 
alapja a legtöbb esetben a szabálysértési hatóság vagy a bíróság által jogerősen kiszabott közúti 
járművezetéstől eltiltás büntetés volt. A fellebbezések indokaként az ügyfél szociális, családi 
körülményeire hivatkozással kérte a vezetési jogosultság szünetelésének mellőzését. Ezekben az 
ügyekben a mérlegelési jogkör hiányában hozott szinte valamennyi felülvizsgált elsőfokú 
határozat jogszerűnek bizonyult. A forgalomból történő kivonás nagyobb részben az adóhatóság 
vagy az önálló bírósági végrehajtó gépjárművet lefoglaló döntésén alapult.  
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A kereskedelmi igazgatási ágazatban a döntések száma Baranya és Somogy megyékben némi 
emelkedést mutat, Tolna megyében közel azonos. A fellebbezések benyújtásának oka továbbra is 
elsősorban az üzlet (főként szórakozóhely) környezetet zavaró működése, illetve a szakhatósági 
állásfoglalások megtámadása. Előfordult új üzlet feltételezett zavaró, egészségre ártalmas 
hatásaival (por, kosz) összefüggő és üzlet bezárásával kapcsolatos fellebbezés is. Baranya és 
Tolna megyében közel azonos a helybenhagyó és az egyéb döntések száma, Somogy megyében 
jelentősen nőtt, illetve nagyobb arányú az új eljárásra utasító döntések száma. Itt több ügyben az 
építési szakhatóság állásfoglalásának megsemmisítése miatt került sor új eljárás elrendelésére. 
Mindhárom megyében jellemző, hogy az elsőfokok nem körültekintően tisztázzák a tényállást, 
ezért elég gyakori a tényállás tisztázatlansága miatti megsemmisítés. A peres eljárások száma 
elenyésző, a régióban két ügyben zárult le peres eljárás, mindkét ügyben pert nyertünk. 
A telepengedélyezési másodfokú eljárások száma összességében alacsony. A helybenhagyó 
és az egyéb döntések aránya közel azonos. Új eljárás elrendelésére általában szakhatósági 
megkeresés hiánya, illetve tényállás tisztázatlansága miatt került sor. 
A vállalkozói igazolványok kiadásával összefüggő ügyekben elenyésző számú fellebbezés 
érkezett. Ezekben az ügyekben helybenhagyó döntések születtek, peres ügy nem volt. 
Építés-igazgatási ügyekben a helybenhagyó döntések szám nőtt, míg a megsemmisített új 
eljárásra utasító döntések száma jelentősen csökkent (30%-kal). Tolna megyében a 
helybenhagyott, Baranya megyében a megváltoztatott, míg Somogy megyében a megsemmisített 
és új eljárásra utasító döntések száma csökkent. A pernyertesség 98,2%-os, ami jobb a korábbi 
éveknél. Jellegzetes jogszabálysértések nem állapíthatók meg az elsőfokú döntésekben. Az 
eljárások során továbbra is előforduló hiányosság a helyszíni szemléről szóló értesítés 
elmaradása, a szemlén tapasztaltak nem megfelelő, nem mindenre kiterjedő dokumentálása.  
Helyi adó ügyekben a régióban összességében a másodfokú döntések száma a múlt évhez 
képest közel azonos. Míg Baranya megyében a másodfokú határozatok többsége az elsőfokú 
döntések helybenhagyásáról rendelkezett, addig Tolna megyében az ügyek egyharmadában az 
elsőfokú határozatot megsemmisítettük és új eljárás lefolytatására utasítottuk az adóhatóságot. 
Somogy megyében az elsőfokú határozatok helybenhagyására a döntések 30%-ában, 
megváltoztatására 5%-ában, megsemmisítésére 30%-ban és új eljárás elrendelésére 35%-ban 
került sor. Tolna megyében az elsőfokú adóhatóságoknál történt felügyeleti vizsgálatainkat 
követően a gépjármű és magánszemélyek kommunális adónemében több száz felügyeleti 
intézkedést tettünk. Eredményeként az esetek 95%-ában az elsőfokú adóhatóságot eljárás 
lefolytatására utasítottuk. Somogy megyében a pernyertességünk 100%-os volt, Baranya és 
Tolna megyében helyi adó ügyben befejezett per nem volt. 
Mezőgazdasági igazgatás területén az állattartással kapcsolatos ügyek száma növekvő 
tendenciát mutat. 2009-ben jellemzően állatmenhely bezárásával kapcsolatos, állattartást 
korlátozó ügyekben kellett eljárnunk, de előfordult vadkár ügyben hozott eljárási költség 
megfizetésére kötelező végzés elleni fellebbezés is. A fellebbezések elbírálása során  a Hivatal 
egyenlő arányban hozott megsemmisítő és új eljárásra kötelező, valamint az elsőfokú hatóság 
határozatát helybenhagyó döntést Felügyeleti intézkedés megtételére három esetben került sor. 
Tapasztalataink alapján mezőgazdasági ágazati képzést tartottunk szükségesnek, melyet az 
MGSZH—val közösen szerveztük meg Somogy és Tolna megyében.  
 
3. A koordinációs és szervezési feladatok 

3.1. A több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi 
összehangolása érdekében végzett tevékenység 

Az ágazati feladatok igen sokrétűek, akárcsak a megvalósítás módszere. A „technikák” 
feladatfüggőek. Amennyiben megjelenő új jogszabály feldolgozására, értelmezésére volt 
szükség, szakmai napok szervezésével, módszertani anyagok közreadásával, iratminták 
rendelkezésre bocsátásával járultunk hozzá a jogalkalmazás egységesítéséhez. Intenzív munkát 
folytattunk jogszabály-előkészítési és végrehajtási szakaszban a Ket. novella és annak 
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végrehajtásával összefüggő törvényi és vhr szintű szabályozás előkészítésében, és a végrehajtás 
megvalósításban. Részt vettünk a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtására 
irányuló törvény tervezetének véleményezésében, valamint az „IMI-rendszer” bevezetésével 
kapcsolatos tesztelési munkában. Kodifikációs munka keretében számos anyagi jogi és különös 
eljárás jogi jogszabályt véleményeztünk, többek között az adóigazgatás, birtokvédelem, 
építésigazgatás, kereskedelmi és ipari igazgatás területén. A jogszabályváltozások végrehajtása 
érdekében a hivatalvezető számos esetben koordinációs megbeszélésre hívta meg az 
együttműködő, vagy egymásra épülő hatósági eljárásban közreműködő regionális hatóságok 
vezetőit. Így sor került több esetben a megyei földhivatali vezetőkkel a kisajátítási eljárással 
kapcsolatos eljárási kérdésekben koordinációs értekezlet összehívására. A Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal Pécsi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága a vezetékjog ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésével összefüggő eljárási probléma kapcsán kért koordinációs segítséget, 
mely a régióban működő megyei földhivatalok részvételével megtartott koordinációs 
megbeszélésen megoldódott. Az MGSZH területi szerve és a Hivatal együtt kereste meg a 
felettes hatóságot a megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt előállító és 
tároló építmény engedélyezési szabályainak egységesesítése érdekében. A jogi szabályozás 
hiányaira felhívtuk a felettes szerv figyelmét és javaslatot tettünk az ellentmondás 
kiküszöbölésére.  
A Hivatal Szociális és Gyámhivatala közreműködésével folyamatosan fogadta a települési 
önkormányzatok jegyzőinek jelzéseit az „Út a munkához” program végrehajtásakor 
felmerülő jogalkalmazási nehézségekről, és ezek megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot 
tartott a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségeivel, valamint a 
főhatóságokkal (SZMM, FSZH). A kialakult egységes szakmai álláspontokat kistérségenként 
rendezett szakmai napok, elektronikus úton közzétett szakmai anyagok formájában juttatta el a 
program végrehajtásában érintett hatóságok részére. A Hivatal a szakigazgatási szervével 
együttműködve sokoldalú javaslatsort fogalmazott meg a szociális szolgáltatók és intézmények 
működési engedélyezéséről szóló új kormányrendelet-tervezet véleményezése kapcsán, a 
szabályozás-tervezet szakmai tartalma és a Ket-tel való összhangja vonatkozásában. A 
tárgykörben hozott új kormányrendeletbe a javaslat számos eleme beépítésre került.  
Hatóság, társhatóság, szakhatóság relációban számos téma előkészítésében került sor 
koordinációra. Szakhatósági eljárási díjak megfizetésével kapcsolatos jogértelmezésben az 
ÁNTSZ-el, állattartási ügyekben az MGSZH-val, építésfelügyeleti eljárásokkal kapcsolatban az 
APEH-el, Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőséggel és Munkaügyi 
Felügyelőséggel, adóigazgatás területén a MÁK-kal, külföldi ingatlanszerzési ügyekben a 
Földhivatalokkal. EU-s pályázat elnyerése érdekében az engedélyezési eljárásban szerepet 
vállaló hatóságokkal több alkalommal folytattunk koordinációs egyeztetéseket annak érdekében, 
hogy az érintett település határidőbe be tudja nyújtani a pályázathoz szükséges mellékleteket. 
Ilyen volt a „Kaposvár Deseda Ökoturisztikai Út” kialakítása, melynek kapcsán a Megyei 
Földhivatal, Állami Főépítész, MGSZH és a Hivatal hatósági főosztálya egyeztetett. A Hivatal 
koordinálása mellett a MÁK-kal közös szakmai nap keretében az önkormányzati adóhatósági 
ügyintézők kaptak segítséget. Az agrárhatósági ágazatban az MGSZH-val együttműködve 
tájékoztattuk a jegyzőket aktuális feladataikról. A megyei földhivatalokkal közös 
rendezvényeken megbeszélésre kerültek az ingatlan-nyilvántartási eljárással, termőfölddel 
kapcsolatos aktuális kérdések. A kistérségi jegyzői értekezleteken folyamatosan közreadtuk a 
társhatóságok szakmai tájékoztatásait. A kistérségi jegyzői értekezleteken az iparűzési 
adórendszer átalakításával kapcsolatos átmeneti feladatokról az APEH érintett szervezetével 
közösen tájékoztattuk az önkormányzati adóhatóságokat. Felmerült igény alapján tájékozatót 
adtunk ki a szakhatósági eljárások rendjének szabályozásáról, ezen belül az illetékek és igazgatás 
szolgáltatási díjak megfizetésének rendjéről. Külön területet képez a kiemelt nagyberuházásokkal 
kapcsolatos koordinációs tevékenység.(ld. 10.3. pontban)  
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Saját elhatározás alapján vizsgáltuk, hogy a helyi önkormányzatok honlapjain a közérdekű 
adatok közzétételére vonatkozó előírásokat hogyan teljesítik. Közreműködtünk az 
építésigazgatási rendszer tervezett átalakításának felmérési munkáiban, az átalakítás 
vizsgálatában. Részt vettünk a központi szabálysértési nyilvántartás adatszolgáltatásának 
kialakításában. (ld. részletesebben a 10.1. pontban). 
A Hivatal fontos feladatának tekintette a központi államigazgatási szervek területi szervei 
ellenőrzési rendszerének összehangolását. Az előző évhez képest a területi államigazgatási 
szervek nagyobb aktivitást mutattak. A megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatalok és a 
katasztrófavédelmi igazgatóságok kapcsolódtak az ellenőrzésekhez oly módon, hogy a Hivatallal 
egy időben végeztek ellenőrzést azokon a területeken, ahol felügyeleti jogkörük van. 
Tapasztalataikról a jegyzőkönyvek megküldésével a Hivatalt is tájékoztatták. 
 A Hivatal a területi államigazgatási szervek irányában is intenzív ellenőrzési munkát 
végzett (Ket. hatályosulásának vizsgálata és az ügyirat kezelési szabályok betartásának 
ellenőrzése).  
Kiemelt saját feladatunk volt az EKF 2010 program. A beruházások előkészítése, 
engedélyeztetése, megvalósulásának segítése érdekében az elmúlt években országosan 
egyedülálló, hatékony módszert dolgoztunk ki, amelyet 2009-ben is működtettünk a hatósági 
engedélyezési eljárások koordinációja terén. A régiónkat érintő további kiemelt beruházások 
közé tartozik még a Bátaapáti radioaktív hulladéktároló létesítése, egyes útépítési beruházások, 
Balatonring MotoGP pálya, Duna projekt, Kis-Balaton vízvédelmi rendszer 2. üteme. Az eljárási 
határidők csökkenése szoros összefogást, csapatmunkát kívánt/kíván a megvalósítás 
zökkenőmentes lebonyolításához. A nem kiemelt, de a megyék és a kistérségek számára fontos 
beruházások, fejlesztések megvalósítását hatósági koordinációval és önkormányzati szervező, 
szabályozó tevékenységet segítő szakmai egyeztetésekkel támogattuk. (oktatási integrációs 
pályázatok, Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási projekt, dél-balatoni szennyvíz-projekt, 
TISZK-ek létrehozása stb.) 
A dekoncentrált szervek, valamint a hivatal között a munka során felszínre kerülő problémák 
megoldására együttműködési megállapodások születtek. A Hivatal 2009. szeptemberében 
módosította a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal 2005-ben kötött együttműködési 
megállapodását, melynek célja a Somogy megyében működő kistérségek biztonságának 
továbbfejlesztése, valamint a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése. Az eddigi, országosan 
egyedülálló eredmények folytatását biztosítja a megújított megállapodás. 
Hangsúlyos kérdésként kezeltük a régióban működő valamennyi dekoncentrált szervvel és 
önkormányzattal együttműködve az új típusú H1N1 influenza elleni fellépést. Az ÁNTSZ 
biztosította a rendszeres ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó köztisztviselők részére az ingyenes 
védőoltást. Ennek érdekében mind az önkormányzatok, mind a dekoncentrált szervek vakcina 
iránti igényeiről széleskörű felmérést végeztünk, illetve a továbbiakban is folyamatosan 
koordináljuk az oltások lebonyolítását. 
Elkészítettük a saját, valamint az illetékességi területen található önkormányzatok köztisztviselői 
számára a 2009. évi továbbképzési tervet.  
Az elmúlt év kihívása volt a Ket. átfogó változása következtében szükségessé vált képzési 
program lebonyolítása (részletesebben lásd 6. fejezet 1. pontját). A támogatott képzéseken túl a 
régióban működő szakmai munkacsoportjaink gyakorlatias, a mindennapi munkát iratmintákkal, 
eljárási módszertanokkal könnyítő szakmai anyagokat dolgoztak ki. A központi képzéseken túl 
egynapos, az egyéb kategóriába tartozó I. fokú szakügyintézők munkáját segítő képzéseket 
tartottunk mindhárom megyében. A legnagyobb bizonytalanság a szakhatósági eljárásrendben 
alakult ki, ezért koordinációs munkánk részeként szakhatósági eljárásmenetre vonatkozó 
segédanyagot készítettünk minden hatósági jogalkalmazó részére. A Ket. önkormányzati 
szabályozási végrehajtásához jegyzői értekezleten nyújtottunk segítséget. Az önkormányzati és 
területi államigazgatási szervek részére ingyenesen szabályozási mintákat bocsátottunk 
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rendelkezésre (kiadmányozás, elektronikus ügyintézés, határidő figyelő rendszer kialakítása, 
helyi kézbesítővel(őkkel) történő kézbesítésre vonatkozó belső szabályzás minta stb.).  
A Hivatal a foglalkoztatási (munkajogi) jelentős jogszabályi változások miatt szakmai napot 
szervezett a régióban működő dekoncentrált szervek ügyintézői, az önkormányzatok jegyzői, 
ügyintézői részére. Gondot fordítottunk a népesség-nyilvántartási ügyintézők és 
anyakönyvvezetők részére szóló képzések szervezésére.  
A régióban polgármesterek és jegyzők munkájának segítése érdekében az év elején együttes 
polgármesteri-jegyzői értekezlet sorozatot tartottunk kistérségenként az „Út a munkához” 
programhoz kapcsolódóan a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ képviselőinek 
aktív közreműködésével. Követve az évközi jogszabályváltozásokat tájékoztatókat tartottunk az 
önkormányzatok részére, illetve szakmai anyagokat készítettünk. Átfogó megbeszélést 
kezdeményeztünk és tartottunk a MEP és az ÁNTSZ vezetőivel annak érdekében, hogy 
egészségügyi alapellátásban a képviselő-testület által megalkotott alapellátási körzetekről szóló 
rendeletek és a kiadandó működési engedélyek összhangban legyenek a jövőben. 
Közreműködést vállaltunk és végzünk a régióban a vitás körzethatárok egyeztetésében. 
A költségvetési szervek alapító okiratának módosításának végrehajtása a Hivatal számára a 
Kollégium szervezeti kereteit is felhasználó feladatokat körvonalazott. A MÁK képzéseihez 
kapcsolódóan kiegészítő információkkal és szakmai anyaggal segítettük a költségvetési 
szervek jogállásáról szóló tv. végrehajtását. Anyagunkat a MÁK részére is rendelkezésre 
bocsátottuk. A MÁK képzésein társelőadóként részt vettünk. Megoldást kerestünk az 
ideiglenes iparűzési adó beszedésével kapcsolatos anomáliákra. A városi és kistérségi jegyzői 
értekezleten a helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörváltozás előkészítésének feladatairól 
konzultáltunk a területi államigazgatási szervek képviselőivel és a jegyzőkkel. E koordinációs 
munka fő letéteményese a DDRÁK. 
 

3.2. A regionális államigazgatási kollégium működésének adatai, a Kollégium 
összetétele, struktúrája, működésének rövid bemutatása                                                                  

A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) jól 
strukturált szervezeti rendben működött. A Bizottságok előkészítő és ellenőrző munkát 
végeztek a testület részére. A Kollégium 2008-hoz képest jelentősen leegyszerűsített bizottsági 
struktúrával folytatta munkáját, mivel csak 4 állandó bizottsága működik: Közszolgálati 
Képzési Továbbképzési Állandó Bizottság, Ellenőrzési és Ellenőrzés - Koordinációs Állandó 
Bizottság, Parlagfű-mentesítési Állandó Bizottság, Közigazgatás Korszerűsítési és 
Informatikai Állandó Bizottság. A megyei bizottságok közül a Somogy Megyei, valamint a 
Tolna Megyei Bizottság – mint ideiglenes bizottságok – láttak el koordinációs feladatokat. 
Ideiglenes bizottságok megalakulására 2009. évben nem került sor. Az üléseken a részvételi 
arány átlagosan 75%-os volt. A Kollégiumban a dekoncentrált szervek és az 
önkormányzatok együttműködése példaértékű és széles körű.  
A RÁK az éves munkatervében kiemelt feladatokat, csomópontokat határozott meg az 
operatív, testületi működésben önmaga számára, melyeket teljesített is. Ilyenek voltak 
különösen: a kiemelt nemzetgazdasági feladatok koordinálása, megvalósításában történő 
közreműködés, a Ket. alkalmazására történő közös felkészülés, a belső piaci 
jogszabályváltozásból eredő feladatok áttekintése, a megváltozott munkajogi 
jogszabályokból eredő belső szabályozók átalakítása, a versenyvizsgára való felkészülés, az 
elektronikus ügyintézésre való felkészülés, a közös ellenőrzési rendszer lebonyolítási 
feltételrendszerének megteremtése, a hivatali kapu működtetése (ezekről ld. bővebben: a 
3.1., 3.3., 3.4., 5. 10. fejezeteket). 

 
3.3.  Az államigazgatási hivatal dekoncentrált szervek irányába történő ellenőrzési 

tevékenységének helyzete, hatékonysága, az ellenőrzött szervek, ellenőrzött 
területek 
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A Hivatal a központi államigazgatási szervek területi szervei vonatkozásában már csak a Ket. 
hatályosulását, az ügyiratkezelést és az adatvédelmet vizsgálhatta. A területi államigazgatási 
szerveknél az anyagi jogalkalmazás és az informatikai jogtisztaság már nem ellenőrizhető. Ennek 
figyelembe vételével került összeállításra a 2009.évi területi államigazgatási szervekre vonatkozó 
ellenőrzési terv, melyet már elkészítésekor is egyeztettünk az érintett szervekkel. Az 
ellenőrzési tervet a Kollégium valamennyi tagjának megküldtük. Törekedtünk arra, hogy a 
vizsgált szervek között legyen regionális, illetve megyei szervezeti struktúrában működő 
szervezet. Alapvetően az ütemezésnek megfelelően végeztük az ellenőrzési munkát. Ügyeltünk 
arra, hogy az érintettek már a vizsgálat kezdő időpontját megelőzően rendelkezzenek kellő 
információval. Részletes, az adott vizsgálat alá vont szerv specifikumait is figyelembe vevő 
ellenőrzési tematika készült, melyet időben az érintettek rendelkezésére bocsátottunk. A 
hatékonyság és következetesség érdekében munkacsoportokat alakítottunk ki tárgykör- 
specifikusan, hogy az adott problémafeltárás jogi, szakmai megítélése azonos legyen valamennyi 
lefolytatott vizsgálat esetében. A hatékony munkavégzés érdekében előzetes koordinációs 
tevékenységet, egyeztető, vizsgálat indító-és záró megbeszélést kezdeményeztünk. Írásban 
tájékoztatást kaptak az érintett szervek arról, hogy a vizsgálatot követően mikor bocsátjuk 
rendelkezésükre a vizsgálati jegyzőkönyveket, amelyre szóbeli, vagy írásbeli észrevételt tehettek. 
A 2009-es évben ellenőrzési tevékenységünk egyik kiemelkedő területe volt a területi 
államigazgatási szervek ellenőrzése a módosult rendelkezések alapján, így a Ket. hatályosulást és 
az ügyiratkezelést kontrolláltuk. Hat területi államigazgatási szervet, valamint öt 
közfeladatot ellátó szervet ellenőriztünk. (Pécsi Bányakapitányság, Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal, Magyar Államkincstár, Somogy, Tolna, Baranya Megyei Földhivatalok). A leírtakon 
túlmenően a Megyei, a Regionális és a Balatoni Fejlesztési Tanácsok ügyirat kezelési rendszerét 
is vizsgáltuk. Megállapításainkat az érintett szervek nem vitatták. Tendenciaként volt 
megállapítható, hogy a közfeladatot ellátó szervek teljes mértékben, míg a területi 
államigazgatási szervek részben az elektronikus ügyintézésre állnak át, ezzel kiváltva a 
papíralapú iratok mozgását. Pozitívum, hogy a vizsgált szervek a Ket. alkalmazását döntő 
többségében kiváló színvonalon oldották meg, melyhez segítséget jelentett a főhatóságaik 
szakmai instrukciója. (pl:irat és határozat, jegyzőkönyv minták, eljárási rend kialakítása ). 
Lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy a vizsgálattal érintett szervek - az összefoglaló jelentés 
tervezetének rendelkezésre bocsátása mellett- egyeztessék szakmai álláspontjukat az ágazati 
főhatóságuk jogi főosztályával, illetve szakmai irányító szervezeti egységükkel. A szakmai 
egyeztetések lezárását követően került kibocsátásra a végleges értékelés, melyet mind a 
főhatóság, mind az érintett területi államigazgatási szerv vezetője részére megküldtünk. 
 

3.4. A területi államigazgatási szervek ellenőrzési tevékenységének összehangoltsága 
érdekében végzett tevékenység 

A Hivatalokra vonatkozó hatályos kormányrendeletben továbbra is megtalálható a Kollégium 
azon feladatköre, miszerint egyezteti, értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, állást foglal az 
ellenőrzési tervek tartalmáról, ütemezéséről, végrehajtásáról. Ezen jogszabályi elvárás teljesülése 
érdekében Kollégium továbbra is folytatta azt a munkatevékenységet, amely az ellenőrzések 
hatékonyságának fokozását, egységes rendszerének erősítését tartotta szem előtt. Döntött az 
egységes regionális ellenőrzési terv összeállításáról, rendelkezésre bocsátásáról. A teljes 
régióban összegyűjtötte a dekoncentrált szervek 2009. évi tervezett ellenőrzései terveit. A 
régióban ellenőrzést végző területi államigazgatási szervből 16 küldte meg éves ellenőrzési 
tervét. Ez a szám az érintett szervek 48%-át teszi ki, mely a múlt évihez képest jelentős 
emelkedést mutat. Látható, hogy azok a területi államigazgatási szervek, melyeknek 
feladatellátásában meghatározó az ellenőrzési tevékenység, érzik a közös gondolkodás 
fontosságát, a közös cselekvés felelősségét. Felismerték annak jelentőségét, hogy egységesen, 
több társhatóság bevonásával hatékonyabban tudnak fellépni a „feketegazdasággal” szemben. A 
területi államigazgatási szervek 6 hivatala jelezte, hogy nincs hatósági jogköre, ezért ellenőrzést 



 10

sem terveztek, illetve 4 hivatal jelezte vissza, hogy erre az évre egyáltalán nem tervez 
ellenőrzést. Ez utóbbi számarány a múlt évi 30%-ról 10%-ra csökkent, tehát a területi 
államigazgatási szervek ellenőrzési kedve számottevően megnőtt. Megértették a vizsgálatokban, 
ellenőrzésekben rejlő azon preventív eszközrendszert, hogy az állampolgárokat segítő 
ellenőrzések, egyfajta jogkövetőbb magatartást eredményezhetnek. Ugyanakkor a területi 
államigazgatási szervek számát tekintve a múlt évihez hasonló arányban (bár más-más 
szereplőkkel) de még mindig 8 hivatal egyáltalán nem jelzett vissza hivatalunk számára. Ennek 
okai számunkra ismeretlenek, de jelzi, hogy többek számára még mindig nem kap kellő 
hangsúlyt a közös ellenőrzések fontossága. A beérkezett ellenőrzési terveket elemezte a Hivatal 
és megállapította, hogy a hatósági ellenőrzések területén a régi bevált mechanizmusok 
működnek, a közös vizsgálati tevékenységet megalapozó partnerségi együttműködés már 
hosszú évekre tekint vissza. Jellemzően a feketegazdaság elleni küzdelemben részt vevő 
szervek együttműködése példaértékű, ami alapvetően együttműködési megállapodásokon alapul. 
Az ellenőrzések során a rendőrség szerepe meghatározó, mivel a legtöbb hatósági ellenőrzésben 
résztvevő szerv a közös ellenőrzések során igényli a rendőrség jelenlétét. A területi 
államigazgatási szervek vizsgálataik során – kapcsolódási pontok mentén – ugyanazon 
területeket célozzák meg, lévén, hogy a társadalom nagyobb rétegét érintő visszásságokkal 
találkozhatnak, és egységesen, együtt fellépve ezen problémákra hatékonyabb megoldásokat 
dolgozhatnak ki közösen.  
Az ellenőrzési munka másik strukturálisan meghatározó területe a felügyeleti típusú 
hatósági ellenőrzés. E tevékenységet a saját, alárendelt elsőfokú döntéseket hozó szervezeti 
egységeik (kirendeltségek, városi intézmények, stb.), illetve a jegyzők egyes elsőfokú hatósági 
hatáskörében hozott döntései tekintetében végzik. A főhatóságok által meghatározott ágazati 
célkitűzések hatékonyabb érvényesülése, valamint a jogszabályi elvárás teljesülése érdekében 
szükséges volt a közös gondolkodás és közös cselekvés e területen a Hivatal és a speciális 
hatósági ágazati ismeretekkel rendelkező dekoncentrált szervek között. Továbbra is kevés 
dekoncentrált szerv végez ágazati hatósági felügyeleti vizsgálatot ott, ahol az adott szerv és 
nem a Hivatal látja el a felügyeleti és a jogorvoslatokkal kapcsolatos feladatokat. Nem 
tudatosult, hogy a felettes szervi ellenőrzési funkciónak nem kizárólag a saját 
szervezetrendszerhez tartozó területi-helyi egységek tekintetében kell megtörténnie, hanem 
annak ki kell terjednie a jegyzők I fokú tevékenységére is. E területeken továbbra sincs 
felügyeleti ellenőrzés. Az éves ellenőrzési munkaprogramok összeállítása során – előzetes 
egyeztetés alapján – lehetőség nyílt a dekoncentrált szervek számára, hogy kapcsolódjanak 
önkormányzati hatósági vizsgálatainkhoz. Így amellett, hogy a szóban forgó jogszabályi 
elvárás teljesül, a szervezet komplex képet kaphat a vizsgált hatóság igazgatási munkájáról, 
feladatellátásának színvonaláról. Az MGSZH és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság csatlakozott 
ellenőrzéseinkhez. Az érintett szervek jelzései alapján az összehangolt közös ellenőrzések 
hatékonyak, kölcsönösen hasznosak voltak a részt vevő szervezetek számára. E formával a 
párhuzamos ellenőrzések is elkerülhetőek és a vizsgálatok alanyait sem éri folyamatos 
„hatósági presszió” az azonos tárgyra irányuló, de különböző hatóságok által végzett ellenőrzés 
formájában. Az összeállított, egyeztetett régiós ellenőrzési ütemterv léte már önmagában is 
előrelépés a korábbi évekhez képest. Az érintett szervezeteket a közös gondolkodásra, a 
költségkímélésre és a racionalitásra ösztönzi, megismerik egymás ágazat-specifikus, 
esetlegesen összefüggő ellenőrzési tárgyköreit. 
 
4. A helyi önkormányzatok kérésére nyújtott szakmai segítség 

4.1. A szakmai segítségnyújtás statisztikai értékelése 
A korábban kialakított jó önkormányzati kapcsolatok és a jogszabálysértéseket megelőző 
ellenőrzési munkamódszerek miatt nem csökkent jelentősen a Hivatalhoz, illetve közvetlenül 
a FIM Főosztályhoz érkező, szakmai segítséget kérő megkeresések száma. Települési és 
településközi konfliktushelyzetek kezelésében, körjegyzőségek alakításában, átalakításában, 
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jogszabály-értelmezésben, előzetes rendeletalkotás, helyi szervezeti normatív szabályozás 
előkészítésében kérték a jegyzők, polgármesterek a segítségünket. Több alkalommal személyes 
egyeztetésre került sor egyedi, vagy több települést (körjegyzőséget, intézményfenntartó társulást 
stb.) érintő probléma megoldása érdekében. A Hivatal jogállásának változása miatti kezdeti 
bizonytalanság után a települések 85%-ból a jegyzők szakmai állásfoglalást kérő levelükkel 
együtt küldik meg a Hivatal részére a képviselő-testületek üléseiről készült 
jegyzőkönyveket. A 2008 évihez képest a képviselő-testületi nyílt ülésekről készített megküldött 
jegyzőkönyvek száma Somogy megyében 70%, Baranya megyében 62%. Tolna megyében a 
legkedvezőtlenebb a helyzet, ott az előző évhez viszonyított arány kb. 40%-os. Az arányokat 
befolyásolja, hogy jellemzően azokról a településekről nem érkezik jegyzőkönyv, ahol a korábbi 
években is gond volt a felterjesztési fegyelemmel. A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek 
mind időben, mind települések vonatkozásában nagyon hullámzó módon érkeznek. Szinte 
teljesen elmaradt az átruházott hatáskörben hozott döntések felterjesztése. Jelentősen visszaesett 
a kisebbségi önkormányzatok üléseiről készített és megküldött jegyzőkönyvek száma.  
Az önkormányzatoktól érkező szakmai segítségkérések alapján a Hivatal szakmai 
állásfoglalásokat bocsátott ki a hibás döntések kijavításához. Segítségkéréstől függetlenül is 
elvégeztük valamennyi a Hivatalnak megküldött jegyzőkönyv áttekintését, és minden 
esetben belső feljegyzés készült a törvényességi szempontból aggályos önkormányzati 
döntésekről. A feljegyzések olyan szerkezetűek hogy a törvényességi ellenőrzési jogkör 
helyreállása után aktualizálást követően észrevételként azonnal kibocsáthatók. Szakmai 
állásfoglalásainkat a jegyzők felhasználták a döntéshozók meggyőzésére, így a kifogásolt 
döntések 92%-a kijavításra került. Az év folyamán teljes körűen áttekintettük a költségvetési 
és a zárszámadási rendeleteket, a szociális rendeleteket, valamint a helyi adó rendeleteket. A 
költségvetési rendeleteknél még mindig bizonytalanságot tapasztalunk a címrend 
meghatározásában, a főösszegek közötti egyensúly megteremtésének értelmezésében, a 
települési és a kisebbségi önkormányzat költségvetései közötti összefüggés és szabályozási 
módszer értelmezésében. Továbbra is probléma az általános és a céltartalék képzésének 
elmaradása. Nagyon sok a pontatlanul szövegezett rendelet. A zárszámadási rendeletek 
vizsgálata során szabályozási hiányosságokat találtunk a költségvetési többlet felhasználásával 
kapcsolatban, a mérlegek és kimutatások csatolásában, a vagyonkimutatások tartalmában. A 
szociális rendeletek áttekintése során azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzatok a törvényi 
kereteken túlterjeszkedve különböző megszorító feltételekhez kötötték az átmeneti segély 
megállapítását. Szabályozási mulasztásokat is feltártunk, nem rendelkeztek a helyi 
lakásfenntartási támogatás biztosításáról, illetve a szociális alapellátást nyújtó intézmények 
szolgáltatásai igénybevételének lehetőségéről, módjáról. A helyi adó rendeletek kapcsán azt 
tapasztaltuk, hogy a folyamatos ellenőrzésnek köszönhetően csökkent a kifogásolható rendeletek 
száma. Több esetben fel kellett azonban hívnunk a jogalkotók figyelmét, hogy a luxusadóról 
szóló rendeleteiket hatályon kívül kell helyezniük. 

 
4.2. A szakmai segítségnyújtás során kialakított módszerek rövid bemutatása és 

értékelése 
A Hivatal FIM főosztályának munkatársai mindhárom megyében a kistérségi területi 
lehatároláshoz igazodó területi referensi rendszerben, személyenként 25-35 települési és a 
településeken működő közel azonos számú helyi kisebbségi önkormányzat, valamint egy, kisebb 
kistérségek esetén két kistérségi társulás vonatkozásában komplex módon végzik munkájukat. A 
specifikációt követően egy-egy ágazat tekintetében folyamatos szakterület-figyelést végeztek, 
illetve esetenként más főosztályok munkatársaival együtt szakmai munkacsoportokban vettek 
részt. Az elvégzett munkának számokban kifejezhető, mérhető produktuma van.  
A jogállásváltozást követően a klasszikus törvényességi ellenőrzési munkából a korábban végzett 
nagyon intenzív helyszíni ellenőrzési tevékenység helyett a FIM köztisztviselői közreműködtek a 
318/2008.(XII.23.) Korm. rend. 12. § (2) bek. a) pontja szerinti feladatellátásban. A Hatósági 
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Főosztály munkatársaival közösen végeztek hatósági feladatellátás komplex ellenőrzését 
Somogy és Tolna megyében is 4-4 városban. Előkészítő-összehangoló munkát végeztek a Korm. 
rend. 13. § (1) bek. szerinti ellenőrzési feladatok lebonyolításában a régió területén 6 
közigazgatási szerv tekintetében. A Hatósági Főosztály munkatársaival közösen részt vettek és 
segítették az átalakuló körjegyzőségi illetve polgármesteri hivatalok hivatal átadás-átvételi 
eljárásait. Ágazatközi koordináció keretén belül a több ágazat közös feladatait érintő 
koordinációs tevékenységben jelentős munkát végeztek. Dekoncentrált szervi szakmai segítő-
felkészítő anyagok tartalmát egyeztették és készítették elő, szakmai napokat szerveztek, segítő 
módszertani anyagokat készítettek és prezentáltak folyamatosan a régió minden kistérségében 
tartott jegyzői polgármesteri és ügyintézői felkészítéseken az alábbiak szerint: A Dél-dunántúli 
Regionális Munkaügyi Központtal és a DDRÁH Szociális és Gyámhivatalával közösen az „Út a 
munkához” program sikeres önkormányzati lebonyolításának elősegítése; A Magyar 
Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságával közösen a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény hatálybalépésével kapcsolatos 
önkormányzati feladatok végrehajtásának segítése; a DDRÁH Szociális és Gyámhivatalával 
közösen a szociális törvény változásaival kapcsolatos önkormányzati feladatok ismertetése; 
Somogy megyében a Dél-Dunántúli Regionális Nyugdíjfolyósító Igazgatóság közreműködésével 
szakmai nap keretén belül tájékoztatás az aktuális foglakoztatási (munkajogi) kérdésekről. 
A korábban kialakított gyakorlatnak megfelelően 2009-ben a teljes régióban 3 időterminusban 
(év eleje, II. félév kezdete, és a következő évi felkészülést segítendő a III. negyedévben) 
összesen 42 kistérségi  jegyzői-polgármesteri értekezlet szervezésével nyújtottunk segítséget 
az aktuális jogalkalmazási és önkormányzati feladatszervezési munkához. Az értekezletek 
anyagának elkészítésében mindhárom FIM egység köztisztviselői részt vettek. Az egységes 
anyagok ismertetése a régió területén belül a jogalkalmazás és jogértelmezés egységesítéséhez 
járult hozzá. Tolna megyében a jegyzőklubok megkeresése alapján szakmai anyagok 
készítésével bővítettük a jegyzők ismereteit. A szakmai anyagokat a Hivatal honlapján, a hivatali 
Tájékoztatóban, valamint EAR-on is az önkormányzatok rendelkezésére bocsátottuk. Az 
önkormányzatok igényelték és örömmel fogadták a Hivatal segítségét, problémakezelő 
közreműködését, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a régióban a nagy ellátórendszerek 
kistérségi szintű átalakítása komolyabb visszhangot kiváltó konfliktusok nélkül zajlik. (ld. 7. sz. 
melléklet) 

 
4.3. A Kormánynak, a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, valamint a 

szakmai irányítást gyakorló miniszternek az Alkotmány 19. §. (3) bekezdésének l) 
pontja, valamint az Ötv. 95. § d)-e), 96. § a) és c-d), illetve a 97. §-a által 
meghatározott feladatainak ellátásában való közreműködés bemutatása 

A régió területéről 5 település kezdeményezte várossá nyilvánítását. Az előkészítő munka során 
áttekintettük és véleményeztük a Minisztérium részére felterjeszteni kívánt pályázati anyagokat.  
Közreműködtünk a főhatóságok által kért adatgyűjtésekben, eleget tettünk információ 
továbbítására irányuló felkéréseknek (pl. HÉSZ utóvizsgálat, új község alakítási szándék 
felmérése, ombudsmani megkeresés gyermekjóléti szolgálatok működésével kapcsolatban, 
kisebbségi támogatás igénybevételének lehetőségére figyelemfelhívás, ápolási díjra vonatkozó 
adatgyűjtés.) Folyamatos feladatot jelentett az elmúlt évben a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
irányelv átültetésével kapcsolatos önkormányzati jogalkotás és jelentési kötelezettség 
figyelemmel kísérése, szervezése és segítése szakmai napok és egyéni konzultációk keretében. 
Közreműködtünk számos jogszabálytervezet véleményezésében (Ámr., Ket., a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló kerettörvény, vis maior 
korm. rend., Ber., „Cafetéria” Korm. rend., stb.) A Hatósági Főosztállyal közösen együttes 
tapasztalataink alapján számos esetben kezdeményeztünk jogszabály-módosítást a 
főhatóságok (PM, SZMM, NFGM, OM, EÜM) irányába. Felkérésre közreműködtünk a 
régióban 15 esetben polgármesterek személyében bekövetkezett változás miatt lefolyt átadás-
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átvételi eljárásban. A Ket. hatályba lépését követően az önkormányzati hatósági ügyekben 
történt hallgatás miatti ügyféli bejelentések Ket. szerinti kivizsgálását és a szükséges eljárási 
utasításokat végeztük. Az Állami Főépítész megkeresésére az elfogadás előtti záróvélemény 
kialakításához a települések helyi építési szabályzataival kapcsolatban azok jogszabályoknak 
való megfeleléséről szakmai véleményt készítettünk. Különösen nagy feladat volt az 
Alkotmánybíróság döntését követően a pécsi HÉSZ jogszabályszerű megalkotásának segítése. A 
Hivatal megalakulásával kapcsolatos szabályozási, szabályzatkészítési és 
szabályzatmódosítási feladatokat végeztük. A Kollégium munkájában előterjesztések 
készítésében való részvétellel, illetve a Kollégium mellett működő két bizottság titkári 
feladatainak ellátásával vettünk részt. A kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal kapcsolatos 
feladatok végrehajtásában a szakmai előkészítő feladatokban, monitoring jelentések 
készítésében, perképviseleti feladatok ellátásában stb. a főosztály 8 munkatársa vett részt 
munkaidejének 25-30%-ában átirányítással. 
 
5. Informatikai feladatok 

5.1. Az informatikai tevékenység feltételeinek alakulása, eszközellátottság  
A Hivatal informatikai és kommunikációs eszközellátottsága jó. Jelentős eszközfejlesztés 
2009. évben nem volt, amortizációs cserék miatt azonban 19 db user PC-t, 8 db notebook-ot és 7 
nyomtatót vásároltunk és helyeztünk üzembe.  
Jelentős változás volt az év első felében az emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó IP. 
telefonrendszerre történő áttérés. Az átállás mindhárom szervezeti egységnél zökkenőmentesen 
lezajlott.  
A hatékonyabb, korszerűbb munkavégzés és a külvilággal való kompatibilitás érdekében 
megkezdtük az MS Office 2007 irodai programcsomag munkaállomásokra telepítését, és 
megkezdődött az áttérés a Windows 7 operációs rendszerre.  
Az internetes és az intranetes portálok biztonságos működtetése érdekében elvégeztük a 
Debian Linuxos szerverpark és a PHP motorok verzióváltását, kialakítottuk az 
internetközpontunk WSUS szerveren keresztül történő frissítését, valamint a szerverek új 
mentési stratégiáját. A portálokat – pl. modulok, megjelenés – folyamatosan fejlesztettük. 
Teljes körűen felkészültünk (számítógép, vizsgaterem, humánerőforrással) a versenyvizsga 
feladatok mindhárom szervezeti egységnél történő ellátására.  
 

5.2. A államigazgatási hivatal informatikai tevékenysége 
A választások, népszavazások informatikai szakmai feladatai két területen jelentkeztek. 
Egyrészt az EP választás informatikai feladatainak ellátásában, másrészt a régióban 21 időközi 
(Kaposvár 3, Pécs 14, Szekszárd 4) választáshoz való segítségnyújtásban.  
Az Elektronikus Adattovábbító Rendszeren (EAR) keresztül, amely a területi koordináció és 
a szakmai irányítás egyik eszköze, az év folyamán 5.234 küldemény került továbbításra.   
Működtettük azokat az egyéb, napi munkát segítő szakrendszereket, amelyek központi 
terjesztéssel (pl. Forrás sql, K11; Szervnyilvántartás, Vagyonkataszter, SZOCFO23; SZENYOR, 
IRMA stb.) vagy saját fejlesztésként (pl.: mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, gépkocsi-
könyv, ki-hol van stb.) segítették a feladatok elvégzését.  
Az iratkezelés korszerűsítése keretében megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelő, 
tanúsított, elektronikus ügyiratkezelésre részben alkalmas IRMA szoftver bevezetése. 
A hatékony, ügyfélbarát, korszerű közigazgatás megteremtése, és a jogszabályoknak (Ekszt. és 
végrehajtási rendeletei, Ket.) való megfelelés érdekében a Hivatal csatlakozott a Központi 
Elektronikus Szolgáltató Rendszerhez, és Hivatali Kaput létesített. A Hivatali Kapu 
használatához elkészítettük az általános beadványi nyomtatványt, így 2009. szeptemberétől 
biztosított az elektronikus ügyintézés kezdeményezése ügyfeleink számára.  
A Hivatal portáljának látogatottsága 2009-ben 13%-kal nőtt. A legnépszerűbb tartalmak közé 
tartoznak a hírek, a Hivatal közérdekű adatai, a közigazgatási módszertani anyagok, a szak- és az 
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alapvizsga tájékoztatók, az ügymenet modellek, a Kollégium anyagai és a Szociális és 
Gyámhivatal oldalai. A honlapon tájékoztató oldalakat hoztunk létre a Ket. módosításával 
kapcsolatos változások megismertetésére. A közszolgáltatások hozzáférhetősége érdekében a 
gyengén látók számára nagykontrasztú honlap-változatot működtetünk, és képernyő-olvasó 
szoftverek, illetve mobiltelefonok számára külön hírmodult. A portálon interaktív e-
szolgáltatásokat is működtettünk: biztosított az online kapcsolattartás, az ügyfél-elégedettségi 
kérdőív online beküldése. Az adatbázis alapú online szolgáltatások közül a legnépszerűbb a 
közcélú címadatokat tartalmazó önkormányzati törzsadattár. Elkezdtük az internet alapú, 
aktív információs térkép fejlesztését, melynek megkezdődött az adatokkal való feltöltése. Az 
önkormányzati törzsadatok mellett kistérségi, okmányirodai, OEVK és népességadatok stb. 
térképalapú megjelenítésére alkalmas. 
A közérdekű adatok közzétételével (Ket., Eitv.) kapcsolatos hivatali feladatok megszervezése 
és végrehajtása, a honlap naprakészségének biztosítása folyamatos volt.  
A Hivatal belső információáramlása, a csoportmunka támogatására intranetes portált 
működtettünk. A hivatali munka hatékonyságának növelésére, a döntések támogatására 
munkatársaink számára a régióban felmerült eljáró hatóságok kijelöléseit nyilvántartó és a 
hatóságok arányos kijelölési terhelését biztosító internetes adatbázist és felhasználói felületet 
fejlesztettünk. 
 

5.3  Az informatikai tevékenység összehangolása  
A Hivatal államigazgatási informatikai koordinációs tevékenységének egy része a Kollégium, 
illetve az általa létrehozott Közigazgatás-korszerűsítési és Informatikai Állandó Bizottság 
keretében folyik. A Bizottság két kiemelt feladatot határozott meg 2009 évre: a régió 
államigazgatási szerveinek ügyfélfogadási tevékenysége összehangolásának értékelését, valamint 
az informatikai együttműködés lehetőségeinek keresését. A Bizottság foglakozott – az e-
ügyintézés aktuális feladataként – a hivatali kapu használatával kapcsolatos feladatokkal is.  
A Hivatal jelentős feladata volt 2009. első felében a régió önkormányzatai KR-hez történő 
csatlakozásának szervezése, és Hivatali Kapu létesítésük segítése (a hirdetményeik 
közzétételéhez). Az év második felében a Ket. hivatali kaput érintő változásaira hívtuk fel 
figyelmüket kistérségi jegyzői értekezleteken. Hasonló céllal tájékoztatót készítettünk és 
konzultációt tartottunk a területi államigazgatási szervek számára a Hivatali kapu jelentőségéről.  
Szakmai nap szervezésével és anyagok készítésével segítettük az anyakönyvvezetők és személyi 
adat- és lakcímnyilvántartó ügyintézők ismereteinek szinten tartását, bővítését.  
Az Eitv. rendelkezéseinek végrehajtásáról felmérést készítettünk a helyi önkormányzati 
honlapok körében, melynek eredményéről tájékoztattuk a jegyzőket. 
Mindezek mellett közreműködtünk a MEH-EKK informatikai irányító, koordináló feladatainak a 
területi államigazgatási szervek és a helyi önkormányzatok irányában történő közvetítésében.  
 
6. Képzés és továbbképzés 

6.1. Az egyes képzési formák, hatásuk a konkrét közigazgatási feladatok ellátására 
és annak színvonalára; a képzések szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos 
feladatok, tapasztalatok, eredmények, résztvevők 

Az egységes jogalkalmazási gyakorlat megvalósítása érdekében az azonos ágazatot, témakört 
felügyelő és gondozó kirendeltségi, illetve székhelyközponti köztisztviselőkből és 
önkormányzatoknál dolgozó szakemberekből megalakított munkacsoportok munkája 2009-ben is 
folyamatos, és hatékony volt. A munkacsoportok az önkormányzatok munkáját segítendő 
módszertani anyagokat, határozatmintákat, és az egységes joggyakorlat kialakítása 
érdekében egységes ellenőrzési szempontsorokat, ügymenet modelleket dolgoztak ki.  
A jogalkalmazás szinte valamennyi területét érintő képzések, szakmai napok célja a szakterületet 
érintő jogszabályi változásokból adódó új feladatok, a jogalkalmazási problémák megbeszélése, 
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az egységes ügyintézői gyakorlat elősegítése volt. Az érintett ügyintézők nagy számban vettek 
részt a rendezvényeken, az elhangzottakat a napi munkájuk során hasznosíthatónak ítélték meg. 
  

6.2.  A közigazgatási alap-, szak- és versenyvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, 
alkotmányos alapismereti és egyéb vizsgák 

2009. évben 34 képzési programot, szakmai napot szervezett a Hivatal, továbbá áthúzódóan 3 
program valósult meg 2010. január első hetében. Jelentősen csökkent programjaink között a több 
képzési napos, akkreditált képzési programok aránya. Ennek hátterében a munkaidővel és az 
anyagiakkal való költségtakarékos gazdálkodás igénye áll. Ugyanakkor jelentősen bővítettük a 
szakmai napjainkat, melynek során figyelmet fordítottunk a polgármesterek képzésére is. 
Alapvetően a jogszabályi változások hatásait ismertettük gyakorlati megközelítéssel (ld. 
bővebben a szakmai területek beszámolóinál). A programok választéka kiszolgálta a megyénként 
eltérő igényeket. A képzési programokról készült részletes kimutatást a melléklet tartalmazza. 
Az év folyamán kiemelt feladat volt az ÁROP 2.2.7. keretében megvalósuló Ket. képzések 
lebonyolítása. Az általános részi képzéseket régiós szinten 37 csoportban, 1.524 fő köztisztviselő 
számára szerveztük. A 2 napos ágazati képzések esetén a képzendő keretszámot „túlteljesíttük” 
egy csoporttal. Az ágazati képzésen résztvevők száma 576 fő volt. A képzéseken részt vevők 
megoszlási aránya 84-16% (önkormányzat-deko) volt. A képzési napok száma 81 volt. 
Az év folyamán a régióban 9 alkalommal szerveztünk közigazgatási alapvizsga és 2 
alkalommal ügykezelői alapvizsga felkészítő konzultációt. A vizsgaalkalmak száma 12 volt. A 
régióban 33 vizsgabizottság 526 alapvizsga és 32 ügykezelői alapvizsga bizonyítványt adott ki, 
mely a korábbi évhez viszonyítva 15%-kos csökkenést jelent. Oka részben a létszámstop. A 
közigazgatási- és ügykezelői alapvizsgák szervezése 74 képzési napot tett ki.  
Versenyvizsgát 2009-ben 1 alkalommal szerveztünk, 12 fő részvételével. 
A szakvizsgára jelentkezők száma csökkent, az előző évekhez viszonyítva most is 10% körül 
alakul. Itt is volt régiós szintű szervezés mindegyik tárgyból. Kötelező tárgyi vizsgát 19, 
választott vizsgatárgyit pedig 18 alkalommal szerveztünk. A kiadott szakvizsga bizonyítványok 
száma 330 volt. (A szakvizsgák szervezése 80 képzési napot tett ki.)  
Alkotmányos alapismeretek vizsgát 5 alkalommal szerveztük, 67 bizonyítványt adtunk ki.  
Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve a régió központban megszerveztük az anyakönyvi 
szakvizsgát és a megelőző 90 órás felkészítő tanfolyamot. A régióból 30 fő jelentkezett, ebből 
vizsgakötelezett volt és eredményes vizsgát tett 28 fő. A jelentkezők közül 1 fő az ASZA 
oktatáson, 1 fő az elméleti oktatáson vett részt. 
A képzési napok, szakmai programok, vizsgák és azok felkészítőit összeadva hivatalunk 2009-
ben 311 képzési napot teljesített (ld. 8.sz. melléklet) 
 
7. Beszámoló a hivatal panasz ügyintézési gyakorlatáról 
2009. évben az előző évhez képest a polgármestereket és jegyzőket érintő, vagy eljárásaikat 
kifogásoló beadványok száma a régióban mintegy egyharmadával csökkent. Panaszok 
legtöbbször szociális ellátásokkal és az ezzel összefüggő önkormányzati döntésekkel, illetve 
önkormányzati működéssel kapcsolatban érkeztek. A bejelentések az önkormányzatok 
működésével, vagyonával, közpénzekkel való gazdálkodással, a közszolgáltatásokkal, 
díjmegállapításokkal, helyi építési szabályzattal, munkáltatói jog gyakorlásával, 
munkaviszonnyal kapcsolatosak. Baranya megyében jellemző, hogy a beadványok megoszlását 
tekintve lényeges elmozdulás mutatkozik a közérdekű bejelentések irányába. 
A hatósági főosztályhoz, és osztályokhoz érkezett panaszok, közérdekű bejelentések tartalmuk 
szerint igen eltérőek voltak. Jellemzően az elsőfokú hatóság döntésének, intézkedésének 
elmaradását, az ügyintézési határidő túllépését, az ügyintéző vélt elfogultságát, illetve az 
ügyfél számára kedvezőtlen döntést sérelmezték. A beadványok döntő többsége 
megalapozatlan volt, szükség esetén a megfelelő intézkedéseket megtettük. A beadványok 
nagyobb hányada egyéni érdeksérelem orvoslására irányult, kisebb számban érkeztek közérdekű 
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bejelentések. A beadványok kivizsgálása során teljes körűen bekértük az illetékes jegyzőtől az 
iratokat és a panaszos részére részletes tájékoztatást adtunk.  
A Szociális és Gyámhivatalhoz 2009. évben az előző évekhez képest megnövekedett számú 
panaszos bejelentés érkezett, régiós szinten 81. A növekedés Somogy megyében volt jellemző. 
Baranya és Tolna megyében némi csökkenés mutatkozott. Továbbra is magas a névtelen 
beadványok száma. A panaszok döntő többsége a szociális ágazatban a pénzbeli alap és 
szakellátást érintette. A bejelentések nagy része megalapozatlan volt. A szolgáltató rendszer 
működését érintő panaszok száma tárgyévben szintén emelkedett. A gyámhatósági ügyekben 
érkezett panaszok döntő többsége az ügyintézési határidő túllépése, illetve az intézkedés 
tételének elmulasztása, az anyagi jogszabályok nem megfelelő alkalmazása miatt történt. Sajnos 
a határidő túllépés, kapcsolattartási ügyekben pedig a végrehajtási intézkedések elmulasztása 
miatti panaszok többsége megalapozott volt. Az ügyek vizsgálatára alapvetően iratbekérés 
alapján került sor, indokolt esetben helyszíni szemlét tartottunk. Amennyiben a jegyzőt valamely 
intézkedés megtételére hívtuk fel, a megtett intézkedésről visszajeleztek az érintettek, ennek 
ellenére is egyes meghatározott esetekben utóvizsgálatot végeztünk. A névtelen beadványokat 
valamennyi esetben kivizsgáltuk, melyről belső feljegyzés készült. Az azonos tartalmú, 
ugyanazon panaszos által tett ismételt bejelentések száma csökkenő tendenciájú.  
A Hivatal működését érintő panaszok, bejelentések száma 41%-al csökkent az elmúlt évhez 
képest. (ld. 9. sz. melléklet.)  

8. Nemzetközi tevékenység 
A Hivatalnak jelenleg nincs élő nemzetközi kapcsolata. 
2008-ban kezdeményeztük, hogy a horvát határmenti megyék – Kapronca-krizsevci, Verőce, 
Eszék-baranya – Államigazgatási Hivatalai és a Hivatal között, a Magyar-Horvát Kormányközi 
Együttműködés keretei között kerüljön sor együttműködésre. Az előkészítő megbeszélések során 
Hivatalvezető Asszonyt a Horvát Köztársaság Pécsi Főkonzulja fogadta hivatalában. Ljiljana 
Pancirov asszony felajánlotta segítségét a horvát közigazgatási hivatalok számára fontos 
együttműködés elősegítése érdekében. A szükséges szakmai anyagokat részére átadtuk. 
 
9. Kapcsolattartás a civil szféra képviselőivel 
2009. évben is kiemelkedően fontos volt a civil szervezetekkel, üzleti és tudományos szférával 
való együttműködés, illetve kapcsolattartás (pl. a Kollégium tagja – meghívottként – a 
régióban működő két nagy egyetem, a pécsi és kaposvári egy-egy reprezentatív személyisége). 
Széleskörű tájékoztatás valósult meg annak érdekében, hogy a civil szervezetek mind aktívabban 
vegyenek részt a közügyekben, továbbá, hogy véleményüket kinyilváníthassák. A Hivatal által 
szervezett szakmai napokra, konferenciákra, nyílt napokra, szakmai tanácskozásokra az adott 
témában érintett civil szervezetek vezetőit meghívtuk, lehetővé téve számukra, hogy véleményt 
nyilvánítsanak (például: Parlagfű-mentesítés). Megjelenésük változó. 
A civil szervezetek társadalmi tevékenységéhez hasznos – mind jogi, mind társadalompolitikai – 
információkat honlapunkon feltüntettük, részükre kiírt pályázatokra felhívtuk a figyelmüket. 
A rendőrséggel való együttműködés erősítése érdekében a Hivatal 2009. szeptemberében 
módosította a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal 2005.-ben kötött együttműködési 
megállapodását, melynek célja a Somogy megyében működő kistérségek biztonságának 
továbbfejlesztése, valamint a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése. A hivatalvezető és a 
kirendeltség-vezetők tagjai a megyékben működő bűnmegelőzési bizottságoknak. Az INDIT 
Közalapítvánnyal, valamint annak FÜGE Koordinációs Központjával a Hivatalnak rendszeres, 
folyamatos kapcsolata van. A Hivatal a civil szervezetek által fenntartott intézményekkel 
kiegyensúlyozott, jó szakmai kapcsolatokat alakított ki, az intézmények működésének 
indításához rendszeres szakmai konzultáció biztosításával nyújtott segítséget. 
 
10. Az év során kiemelt, országos jelentőségű feladatok, illetve ezek végrehajtása: 



 17

10.1. Országos jelentőségű eseti feladatok végrehajtásának, lebonyolításának 
sikeressége, esetlegesen felmerült problémák 

2009. évben a Parlagfű-mentesítési Bizottság elnöke a Somogy Megyei MGSZH főigazgatója, 
míg titkára a Somogy Megyei MGSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának igazgatója 
lett. A Hivatal vezetője az Önkormányzati Minisztérium delegáltjaként működött közre a 
Tárcaközi Bizottság munkájában. Feladata volt az eszközpályázatok elbírálásában való részvétel. 
Koordinálásával a pályázati anyagok valamennyi regionális államigazgatási hivatalnak 
megküldésre kerültek sorrendiségi javaslat felállítása céljából. Koordinációs feladatkörében 
felülvizsgálta az adatgyűjtés rendszerét, mely alapján – jogszabály-változásokhoz igazodóan – az 
adatgyűjtési táblázat módosítására került sor. Az adatgyűjtés időszakában az NFGM, valamint az 
adatgyűjtő rendszer kezelőjének megkeresésére több alkalommal véleményeztük az adatgyűjtés 
módszerét, változtatási javaslataink beépítésre kerültek. A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos 
eljárási rendről a Dokumentumtáron keresztül értesítettünk valamennyi jegyzőt, valamint a 
megyei koordinátorokat.  
A Parlagfű-mentesítési Bizottság, illetve a munkacsoportok 2009. évi kiemelt feladatai közé 
tartozott a prevenciós, kommunikációs tevékenység megfelelő szintű biztosítása. A 
megelőzés eredményeként a Bizottság a régió önkormányzatai részére „Védekezési felhívás a 
parlagfű ellen” elnevezésű szórólapot juttatott el a Hivatal közreműködésével. A parlagfű-
mentesítési szezonban a Bizottság a médiumokkal állandó kapcsolatban állt, melyek több esetben 
számoltak be a régiós földhivatalok, az MGSZH-k, a Bizottság, illetve a munkacsoport tagjainak 
munkájáról, illetve az önkormányzatok parlagfű-mentesítési tevékenységéről. Koordináció 
keretében valamennyi régiós államigazgatási hivataltól kéthetenkénti gyakorisággal megkértük a 
Parlagfű-mentesítési Hírlevélbe szánt cikkeket, melyeket továbbítottunk a Tárcaközi Bizottság 
részére. 
A részjelentések formai és tartalmi elemzése során egyértelművé vált, hogy a (kör)jegyzők 
többsége nem tud/képes/akar eleget tenni a belső piaci jogharmonizációs kötelezettségből 
adódó jogalkotási feladatok előkészítésének, ezért a Hivatal ezirányú segítő tevékenységében 
alapvető szemléletváltásra volt szükség. Április elején szakmai összefoglaló anyagot 
készítettünk a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatos feladatokról. Ezt követően a Hivatal 
jogharmonizációs feladatokkal megbízott köztisztviselői az egységes értelmezés érdekében 
megbeszélést tartottak, majd kistérségi jegyzői értekezleteken tájékoztatták – konkrét 
példákkal illusztrálva – a jogalkotói munkát előkészítő (kör)jegyzőket a feladatokról. A három 
megyében mintegy 300 személyes találkozás keretében 658 önkormányzat 6154 
alaprendelete került átvizsgálásra és egyeztetésre. Az érintett rendeleteket nem csak az 
irányelvnek való megfelelés szempontjából vizsgáltuk át, hanem teljes körű átvilágítást 
végeztünk, melynek eredményeként minden törvényességi szempontból aggályos hibát szóvá 
tettünk. 
 

10.2. A hatékony és költségtakarékos gazdálkodás érdekében tett intézkedések, különös 
tekintettel a gazdasági válság okozta nehézségek kiküszöbölésére  

A 2009. során begyűrűző gazdasági válság okozta nehézségek kiküszöbölésére folytattuk az 
eddig is alkalmazott takarékossági intézkedéseket: A kötelezettségvállalások engedélyezése 
értékhatártól függetlenül előzetesen írásban történt, tehát a kötelezettségvállalásra és az 
ellenjegyzésre jogosult is minden esetben körültekintően felülvizsgálta és mérlegelte a beszerzés, 
illetve megrendelés indokoltságát. Nagyobb összegek esetén több árajánlatot kértünk be és 
közülük a legkedvezőbbet választottuk ki. A tartósan (GYES-en, GYED-en, táppénzen, fizetés 
nélküli szabadságon) távollévő köztisztviselők munkáját lehetőség szerint belső 
átcsoportosításokkal láttuk el. Felülvizsgáltuk szerződéseinket, amit lehetett felmondtuk, ahol 
lehetett, újra kötöttük, kedvezőbb feltételekkel. A hivatali utakat, kiküldetéseket, gépjármű 
igényléseket koordináltan, összehangoltan valósítottuk meg a gépjármű-férőhelyek maximális 
kihasználása érdekében. Minimalizáltuk a szakkönyvek vásárlását, napilapok, szakmai 
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folyóiratok előfizetését. A közlönyök, kommentárok kiváltására CD-jogtárat használunk. 
Mérsékeltük a kommunikációs költségekeinket az értékhatár feletti mobiltelefon beszélgetések 
költségeinek megtéríttetésével, az elektronikus levelezés, az ügyfélkapu és a hivatali honlap által 
nyújtott lehetőségek jobb kihasználásával, az IP telefóniára történő átállással. Csökkentettük a 
mobil- és vezetékes telefon előfizetések számát a nélkülözhetők felmondásával. Korlátoztuk a 
konferenciákon, továbbképzéseken, szakmai fórumokon való részvételt. Szabályoztuk a 
hivatali belső információk elektronikus úton történő eljuttatását az érintettekhez annak 
érdekében, hogy csökkentsük a nyomtatási költségeinket. Előírtuk a lehetőség szerinti kétoldalas 
formátumú nyomtatás/fénymásolás alkalmazását, hálózatos nyomtatókat telepítettünk, ezzel 
csökkentve az egyedi kisnyomtatók használatát, vezetői engedélyhez kötöttük az Internetről 
történő nyomtatást. 
A Hivatal hatékony gazdálkodása érdekében a kiadások csökkentése mellett bevételeink 
folyamatos növelésére is törekedtünk. A kötelező felkészítő képzéseken kívül számos 
költségtérítéses akkreditált képzést, szakmai napot szerveztünk és bonyolítottunk le. Nagy 
erőfeszítéseket tettünk – belső szabályozással, folyamatos nyomon követéssel és ismételt 
felszólítások kiküldésével – a perköltségből származó kintlévőségeink beszedésére. Mindkét 
területen eredményre vezetett a befektetett jelentős munka. Ugyanakkor az építésügyi és 
építésfelügyeleti bírságból származó bevételek 2009-ben sem realizálódtak a Hivatalnál. Az 
építésügyi bírságbevételekből a Hivatalt megillető hányad egy részét megkaptuk, míg az 
építésfelügyeleti bírságbevétel ránk eső részének visszautalása 2007. óta nem történt meg. 
 

10.3. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal kapcsolatos hatósági 
tevékenység és együttműködés bemutatása 

A Dél-dunántúli Régió területét az alábbi beruházások érintik: Az elmúlt években 
kormányrendeletekkel az alábbi beruházásokat minősítette a kormány nemzetgazdaságilag 
kiemeltnek: Bátaapáti radioaktív hulladéktároló létesítése, Pécs 2010 EKF, egyes útépítési 
beruházások (6-os, 61-es, 67-es, M7-es), Balatonring MOTO GP pálya, Duna projekt, Kis-
Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása.  
Út- és egyéb beruházásokkal összefüggő kisajátítások koordinációja: A kisajátítás sajátos 
jogintézménye gyakorlatilag minden az Ngtv.-ben nevesített és azon kívüli közigazgatási 
hatósági eljárást érint. A régió ezen a téren szerencsés helyzetben van, mert még a megyei 
hivatalok idején megindult egy eljárás-egységesítési folyamat. Ennek keretében félévente 
(szükség esetén negyedévente) ülésező szakmai munkacsoport működik. A 
jogszabályváltozásból adódó problémákat összegyűjtve egységes álláspontot alakítanak ki. Ezt 
az álláspontot képviselve történik meg a hatóságok kijelölt képviselői és a projektgazdák közötti 
egyeztetés. A feladatokhoz szükséges rugalmassággal helyszíni megbeszéléseket tartanak, s az 
informatikai rendszer felhasználásával elektronikus úton is elérhetővé válnak a társhatóságok 
által hozott döntések és intézkedések. A földhivatalokkal több ízben egyeztettünk a 
kisajátításokhoz kapcsolódó művelési ág változtatási engedélyek ügyében is, mivel a 
földhivatalok által kiadott engedély a kisajátítási kérelem melléklete. A még várható kisajátítási 
kérelmek számára, ütemezésére, az érintett ingatlanok számára és elhelyezkedésére vonatkozóan 
folyamatosan egyeztettünk, illetőleg tájékoztatást kértünk a kisajátítást kérő Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től.  
Bátaapáti: A beruházás megvalósult, azonban a létesítési engedélyezési műszaki 
tervdokumentáció módosításához idén a korábbi szakhatósági hozzájárulást ki kellett egészíteni. 
Kiemelt, folyamatos feladat e körben az EKF 2010 program. A beruházások előkészítése, 
engedélyeztetése, megvalósulásának segítése érdekében országosan egyedülálló, hatékony módszert 
dolgoztunk ki és működtetünk a hatósági engedélyezési eljárások koordinációja terén. A felállított 
EKF Szakértői Bizottság a szakhatóságok operatív és rugalmas működésében, az engedélyezési 
eljárások koordinálások előkészítésében bizonyítja szerepének fontosságát. A kipróbált és jól bevált 
munkamódszert más projekteknél is alkalmazzuk. 
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A Hivatal az „ún. kétheti jelentés” keretében tájékoztatja a főhatóságot a beruházások aktuális 
helyzetéről, az esetlegesen felmerülő hátráltató tényezőkről, engedélyezési, koordinációs 
problémákról. A beruházók és a hatóságok kapcsolatában érdemi és minőségi változás következett be 
azzal, hogy rendszeressé váltak már a kérelem benyújtása előtt meginduló és az egész hatósági eljárást 
végig kísérő hatósági, szakhatósági egyeztetések. A hatóság ezen túlmenő segítséget nyújt a az eljárás 
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az ügyfélnek, gyakran a jogi képviselőnek is. 
Útépítési beruházások 
M7 Balatonkeresztúr-megyehatár: Az autópálya ideiglenes használatbavételi engedélye 
meghosszabbításra került. A visszamaradt területek megközelítését biztosító földutakhoz az 
építési engedélyek kiadásra kerültek, 2009. október végére valamennyi szükséges ingatlan 
kisajátítása megtörtént. Bár úgy tűnik, hogy az M7 autópálya építése befejeződött, de továbbra is 
van tennivaló. Az autópálya forgalma jelentősen növelte a környezetterhelést a pálya menti 
területeken. Több esetben dolgoztunk a zajterhelések vizsgálatával összefüggésben, van ahol tart 
még a vizsgálat. A problémák kezelése a településrendezési eszközök módosítását is maga után 
vonhatja. A megépült autópálya pontos nyomvonala most került az ingatlan-nyilvántartási 
térképen feltüntetésre. Ezek alapján a településrendezési eszközökben a nyomvonalakat 
pontosítani szükséges, ami a településrendezési eszközök felülvizsgálata során már mindenhol 
előfordult. A pontosított nyomvonal a védőtávolságokat is módosítja, mely hatással van az építés 
rendjének szabályozására is. 
61-es út Somogy megyei szakasza: A tolnai megyehatártól Kiskorpádig a kivitelezési munkák 
befejeződtek. A nyugati szakaszon a kisajátítási eljárások lezárultak. 
67-es út Kaposfüredi elkerülő szakasz: A kisajátítási eljárások befejeződtek, a kivitelezési 
munkák megkezdődtek. 
Sávoly MOTO GP pálya: A megvalósítandó projekt a térség arculatát nagymértékben 
megváltoztatja, ez vonatkozik a meglévő utakra is. Az M7 autópálya Sávolyi csomópont – 7 .sz. 
főút összekötésének építési engedélye jogerős. 
 

10.4. Az Önkormányzati Tájékoztató és Információs Szolgálat (ÖTISZ) beindítása és 
működése érdekében végzett tevékenységek 

A FIM főosztály munkatársai végezték az ÖTISZ Hivatalon belüli működési-eljárási rendjének 
kialakítását. Az anyagok készítésének és megjelenítésének rendjét hivatalvezetői utasítás 
szabályozza. Az anyagoknak az ÖM honlapjára való feltöltéséért az arra jogosultsággal 
rendelkező főosztályvezetők felelősek. A megjelenő anyagok napra készen tartása az adott 
anyag készítőjének a feladata, melynek megtörténtét a főosztályvezetők publikációs lista 
alapján ellenőrzik. A közös felület használhatóságára, szerkezetére, tartalmára vonatkozóan az 
ÖM által szervezett értekezleteken, illetve írásban is javaslatokat tettünk.  
 

10.5. A Ket. módosításával kapcsolatos feladatok 
A hatósági jogalkalmazást végző önkormányzati és dekoncentrált szervekkel intenzív, élő 
kapcsolat alakult ki (különösen: KÖH, Zöldhatóság, MGSZH, közlekedési hatóság, 
földhivatalok). A Hivatal már 2009. nyarán megtette a szükséges előkészületeket. A KSZK 
útmutatása alapján előzetes felmérést végeztünk a területi államigazgatási szervek és 
önkormányzatok irányában, hány köztisztviselő kíván részt venni a Ket-es oktatáson.  
A rövidebb határidők betartása indokolttá tette új munkaszervezési módszerek alkalmazását, az 
erőforrások átcsoportosítását az eljáró hatóságoknál, melyre módszertani anyagok kiadásával 
hívtuk fel a hatóságok figyelmét. Éltünk a figyelemfelkeltés, illetve a koordinációs lehetőségek 
és kötelezettségek számbavételével, illetve a területi államigazgatási szervek szemszögéből 
hangsúlyosabbnak vélt eljárásjogi jogintézményekkel kapcsolatos szakmai álláspontok 
közzétételével. Az egységes jogalkalmazás érvényre juttatása érdekében számos szakmai 
anyagon túlmenően tájékoztatót adtunk ki a szakhatósági eljárások rendjének szabályozásáról, 
ezen belül az illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének rendjéről. Az ügyintézési 
határidő kontrollálása érdekében „ügyiratkísérő-lap” mintát készítettünk, melyet valamennyi 
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régióban működő közigazgatási hatóság részére eljuttattunk. Felhívtuk a figyelmet a 
kiadmányozási szabályzatok kiegészítésének fontosságára, segítségként rendelkezésre 
bocsátottuk indokolással a Hivatal kiadmányozási szabályzatát. Rámutattunk a költségkímélő 
megoldások alkalmazásának lehetőségeire, így a hivatali kapu használatának előnyeire. 
Egyértelműsítettük a Ket. hatályba lépése után indult eljárás fogalmát, s tájékoztatást adtunk a 
közzétételi kötelezettséggel összefüggő feladatokról. A Ket. novella alkalmazásával kapcsolatos 
kérdések, problémák rendszeres gyűjtését, feldolgozását a Hivatalban a Ket. munkacsoport tagjai 
végzik, akik folyamatos kapcsolatban állnak a dekoncentrált szervekkel. A felvetésekre, 
kérdésekre a munkacsoport ad ki állásfoglalást.   
 
11. A szakigazgatási szervek tevékenysége 

11.1.  A szociális és gyámhivatal tevékenységének rövid értékelése 
2009. évben kiemelt feladatunk volt az „Út a munkához” program lebonyolításának segítése, 
melynek keretében elsőként a Hivatal munkatársai vettek részt FSZH-s képzéseken, majd 
felkészítést tartottunk a régió valamennyi kistérségében, melyen a munkaügyi központok 
kirendeltségei is részt vettek. Kistérségi jegyzői értekezleten számoltunk be a program 
megvalósult elemeiről, a tapasztalatokról, illetve a tervezett változásokról. A szociális 
szakügyintézői képzés – mely mindhárom megyében megrendezésre került – fő témája is a 
program jogszabályi környezetének változása volt. 2009. év januárjától napjainkig folyamatos, 
napi szintű konzultációt biztosítunk a jegyzők és ügyintézők számára. A problémafelvetések a 
közfoglalkoztatás megszervezésétől, annak lebonyolításán át, a finanszírozási kérdésekig szinte a 
program minden területét érintik. A szakmai napokon magas számban vettek részt a 
polgármesterek is. Az ágazati hatósági munkacsoport a folyamatos sikeres végrehajtás segítése, 
az egységes joggyakorlat, illetve a feladatok optimalizálása érdekében 2-3 havonta ülésezett. A 
Hivatal koordináló, segítő tevékenysége eredményeként az előre jelzettekhez képest a 
munkanélküliség növekedése kisebb mértékű volt. 
Az elmúlt évben a szociális és gyámhivatalnak feladata volt 2009. december 31-éig ellenőrizni 
az általa kiadott szociális foglalkoztatási engedély alapján folytatott szociális foglalkoztatást. A 
helyszíni szemlék lefolytatására 2009. szeptember-november hónapokban került sor. Az 
ellenőrzésről készült feljegyzések és összegfoglaló anyagok elkészültek, azokat az FSZH részére 
a Hivatal megküldte.  
Kiemelt ellenőrzési feladat volt 2009. december 15-i határidővel a házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást nyújtó szociális szolgáltatók, intézmények működésének 
ellenőrzése,az ellátható személyek, illetve a kihelyezhető jelzőkészülékek számának felmérése 
érdekében. Az ellenőrzés eredménye alapján a működési engedélyt 2010. január 1-jei hatállyal 
hivatalból módosítani kellett. 
A szociális hatósági tevékenység tekintetében a 2009. évben – a korábbi évekhez hasonlóan – a 
közgyógyellátás területén volt magas a jogorvoslati kérelmek száma, ugyanakkor az „Út a 
munkához” programból eredő és az év közbeni változások a másodfokú hatósági tevékenységben 
is nehézségeket okoztak. 
Súlyos mozgáskorlátozott személyek gépkocsi szerzési támogatása tárgykörben megállapítható, 
hogy a felterjesztett kérelmek száma az elmúlt évekhez viszonyítva csökkenő tendenciát mutat. 
Ez leginkább az utalvány értékének (300.000 Ft) stagnálásával, valamint a hazánkat is elérő 
gazdasági válság hatásaival, az általános elszegényedéssel magyarázható.  
A gyámhatósági tevékenység tekintetében elsősorban átmeneti nevelésbe vétel, illetve 
kapcsolattartás tárgyú ügyekben indult másodfokú eljárás. Jelentős volt a gondnoksági ügyekben 
érkezett fellebbezések száma is. A másodfokú eljárások során az I. fokú döntések 70-80%-ban 
született helybenhagyó döntés. 
A perstatisztikai adatok szerint a kezdeményezett bírósági felülvizsgálatok száma 39, melyből a 
bíróság 35 esetben a keresetet elutasította, egy esetben megváltoztatta, a hatályon kívül helyező 
és új eljárásra utasító döntések száma 3 volt. A pernyertesség aránya 91%. 
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2009. évben a munka és ellenőrzési tervben foglaltak szerint a régióban 146 településen – 300 
ellenőrzés keretében - vizsgálta a szociális és gyámhivatal a jegyző által végzett szociális és 
gyámügyi hatósági munkát, a településen végzett bűnmegelőzési tevékenységet, valamint a 
gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatások biztosítását. Ezen túlmenően nyolc 
városi gyámhivatal szakmai munkájának az ellenőrzésére is sor került.  
Megtörténtek továbbá a munka- és ellenőrzési tervben foglaltak szerint előírt, a gyermekjóléti 
alapellátás, a gyermekvédelmi szakellátás, valamint a szociális szakellátás körébe tartozó 
ellenőrzések.  
A főhatóság által elrendelt célvizsgálatokat a Hivatal elvégezte, és a célvizsgálatokhoz 
kapcsolódó kérdések megválaszolása és értékelése céljából szakmai egyeztető értekezletet 
tartottunk – mindhárom megyében -, melyet a szakma meghívott képviselői hatékonynak és 
előremutatónak értékeltek. 
A Szociális és Gyámhivatal 2009. évben régiós szinten 30 szakmai napot, értekezletet, képzést 
és továbbképzést tartott, valamint 2-3 havonta üléseztek a hivatalban működő 4 szakmai 
munkacsoport tagjai. (ld. 10-11. sz. mellékletek) 
 

11.2. Az állami főépítész tevékenységének rövid értékelése  
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások: Pécs EKF 2010: Pécs EKF 
beruházásainak pályázati anyagaihoz 8 db főépítészi nyilatkozatot adott az iroda. Sávoly 
MotoGP: A településrendezési terv módosítás véleményezési eljárását soron kívül intéztük, a 
pályán kívüli területek terv-módosítása jelenleg véleményezési fázisban van. Az átlagosnál 
jelentősen több egyeztetés és konzultáció történt. 76. sz. főút Zala megyei szakasza: A 
megvalósításhoz szükséges településrendezési tervek módosítását Keszthely területén már 
jóváhagyták, a Zalacsánytól keletre tervezett csomópont miatt azonban még nem kezdődött meg 
a tervmódosítás. Számos konzultáción vettünk részt az ügy előmenetele érdekében. Kis-Balaton 
Védelmi Rendszerének II. üteme: Több konzultációval és szakmai megbeszéléssel segítettük a 
településrendezési terv és az ágazati tervek összhangjának megteremtését. M7 gyorsforgalmi út 
építése Balatonkeresztúr és Nagykanizsa között: Folyamatosan segítettük az önkormányzatokat, 
több esetben részt vettünk a fejlesztéssel kapcsolatos helyszíni bejáráson és konzultáción.  
Megyei tervek felülvizsgálata: Somogy megye területrendezési terve felülvizsgálatának 
előkészítésében közreműködtünk, az előzetes véleményt megadtuk. Veszprém megyében még 
csak a tervezői szerződést kötötték meg, a többi megyében nem indult el a megyei 
területrendezési tervek felülvizsgálata. Terület- és településrendezési tervtár: Az iroda 
fennállása óta készült tervekről naprakész a tervtár, de néhány, a kilencvenes években készült 
papír-alapú tervet sokszori próbálkozásra sem sikerült beszerezni az önkormányzatoktól. 
Balatoni fejlesztések előkészítéséhez segítség-nyújtás: A Club Aliga területén tervezett nagy 
volumenű fejlesztés kapcsán szakmai napot szerveztünk, valamint több alkalommal külön 
konzultációval segítettük a tervezési munkát abban, hogy a szakmai követelményeknek, a 
Balaton-törvénynek és az országos előírásoknak megfeleljen. Az SCD fejlesztéseinek kapcsán 
számos konzultáció keretében törekedtünk a megfelelő szakmai eredmény elérésére. A 
Badacsony-hegy oldalába tervezett szálloda tervét háromszor tárgyalta a tervtanács, míg a 
központi tervtanács elé került. (ld. 12. sz. melléklet) 2009-ben az irodához 1315 esetben 
fordultak az önkormányzatok, tervezők és állampolgárok. Az ügyek intézése határidőn belül 
megtörtént. A településrendezési terveknél vizsgáltuk a magasabb rendű tervekkel az összhangot. 
Egyeztetést igényelt az Alkotmánybíróság által hatályon kívül helyezett pécsi HÉSZ 
megalkotásában való közreműködés. Az irodánál 2009-ben 3 területrendezési hatósági eljárást 
kezdeményeztek, mindhármat a Balaton KÜ területén. Ebből eddig egy határozat született.  Az 
iroda egyedi illetékességi területének megfelelően, két tervtanácsot működtetünk: Dél-dunántúli 
Területi Tervtanács és Balatoni Területi Tervtanács. Utóbbit konkrét helyszín nélkül, valamelyik 
balatoni településen. 2009-ben 21 tervtanácsi ülést tartottunk, ahol 63 terv véleményezése 
történt meg, ebből 25 terv a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére és 38 terv a dél-dunántúli 
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régió területére készült.  2009-ben három alkalommal szervezett az iroda szakmai napot a 
településrendezést érintő szakterületenként az érdekelt államigazgatási szervek, a 
településtervezők és a főépítészek részvételével. Közreműködtünk az Állami Számvevőszék 
zöldfelületi vizsgálatában. Civil szervezetek kezdeményezésére településrendezési tervi 
problémák egyeztetésein részt vettünk, pld. badacsonylábdihegyi strand, badacsonyőrsi strand.  
 

11.3. Az építésfelügyelő tevékenységének rövid értékelése  
I. fokú építésfelügyeleti hatáskörben végzett tevékenység: Az év során az előzetesen 
megállapított ütemterv alapján folytattuk le az ellenőrzéseket, Baranya megyében 214-et, 
Somogy megyében 253-at, Tolna megyében 247-at, régiós szinten 714 ellenőrzést. 
2009. szeptemberben egy fő építésfelügyelőt fegyelmi eljárás következtében fel kellett 
függeszteni a munkavégzés alól. A lefolytatott építésfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai 
alapján megállapítható, hogy a régióban az építési tevékenység minősége, az építési fegyelem az 
átlagosan elfogadható szintet eléri. 2009. évben felügyeletünk munkáját nagymértékben segítette 
a fogyasztóvédelmi hatóság és az ÉMI Nonprofit Kft. munkatársaival lefolytatott közös 
ellenőrzések. Az ellenőrzések során az ÉMI Kht. helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat 
folytatott, melyek főleg a szállítói megfelelős-igazolások terén mutattak hiányosságokat.  
2009. évben 14.359.000,- forint építésfelügyeleti bírság került kiszabásra. Építésfelügyeleti 
bírságot kiszabó határozatok száma 24%-kal növekedett 2008. évhez képest. Tekintettel az 
ellenőrzések számának növekedésére, elenyészően, de javuló tendenciát mutat a kivitelezésben 
résztvevők jogkövetése. Jellemzően a kiszabott bírságokat a megbírságoltak befizették, és csak 
az esetek 2-3%-ában kellett elrendelni a végrehajtást. Az építésfelügyeleti döntések száma 
(kivitelezés megkezdésének tiltása, kivitelezési tevékenység folytatásának tiltása, kötelezések, 
kivitelezési tevékenység folytatásának engedélyezése, bírság kiszabása) 2008 évhez képest 
szintén növekedett. A döntések ellen 8 esetben érkezett fellebbezés, melyből 2 ügy elbírálása 
folyamatban van. A fellebbezések többségét a másodfokú eljárás során helybenhagyták, egy 
esetben pedig megsemmisítették. (ld. 13. sz. melléklet) 
II. fokú építésfelügyeleti hatáskörben végzett tevékenység: 28 ügyben 34 döntés született, 
ebből 23 határozat és 11 végzés. A fellebbezések – egy esetet kivéve – kizárólag 
építésfelügyeleti bírság megállapításával kapcsolatosan érkeztek. A bírságot kiszabó határozatok 
közül 6 helybenhagyásra, 10 megváltoztatásra került. A határozatok megváltoztatására a bírság 
mértékének helytelen kiszámítása miatt volt szükség. Hat esetben a tényállás nem volt kellően 
tisztázva, ezért új eljárás lefolytatására utasítottuk az elsőfokú hatóságot. Egy esetben eljárási 
határidő mulasztása miatt – kivitelezés megkezdésének bejelentésével kapcsolatosan – született 
megsemmisítő döntés. Másodfokú építésfelügyeleti hatósági döntése ellen egy bírósági kereset 
érkezet. A bírósági eljárás jelenleg folyamatban van. (ld. 14. sz. melléklet) 
 
12. A hivatal szervi fenntartói és funkcionális tevékenysége 

12.1. A bér-, és létszámgazdálkodás számszerű bemutatása, értékelése, a személyi 
juttatások alakulása 

2009. évben létszámleépítésre nem került sor. A kiemelt nemzetgazdasági beruházások 
megvalósításának elősegítésére szolgáló létszámból januárban 3, azt követően már csak 2 fő 
segítette a többletfeladatok ellátását. A Szociális és Gyámhivatal bázis létszámához beépülő 
személyi előirányzat + szintre-hozás összege 45,6 M Ft-ot, a MAJ pedig 14,8 M Ft-ot jelentett. A 
kiemelt nemzetgazdasági feladatokhoz 54.696 ezer Ft többlet bérelőirányzat és a hozzá tartozó 
MAJ állt rendelkezésünkre, melyek felhasználása megtörtént 222 e Ft járulék kivételével. A fel 
nem használás oka a második félévben történt járulékcsökkentés volt. Személyi juttatásokra 
761,6 millió Ft-ot fordítottunk. Személyhez kapcsolódó költségtérítésekre és hozzájárulásokra 
(ruházati-, közlekedési költségtérítés, étkezési- és üdülési hozzájárulás, kis értékű adómentes 
ajándékutalvány, egyéb költségtérítés) 72,1 milliót fizettünk ki. Szociális és iskolakezdési 
támogatás címén 1,9 millió forint összegű kiadást teljesítettünk. Az állományba nem tartozók 
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juttatásai – pl.: a képzésbe bevont előadók díjai, illetve a felmentési időre járó illetmények – 36 
millió forintot tettek ki. A kiemelt nemzetgazdasági beruházás átirányítással történő 
megvalósításából elért megtakarítás lehetővé tette a dolgozók jutalmazását, melyre Kincstárnoki 
engedély alapján 25 millió forintot fizettünk és dolgozónkénti adómentes összeghatárt meg nem 
haladó üdülési csekket vásároltunk.  
 

12.2.  Személyi működési feltételek rövid bemutatása   
A Hivatal munkajogi létszáma 197 fő volt. Az I. besorolású dolgozók aránya 81,7%, a II. 
besorolású ügyintézőké 7,1%, míg az ügykezelőké 7,6%. Az előző időszakhoz képest az arányok 
nem változtak. A Hivatal munkáját 6 gépkocsivezető segíti. A Hivatal emberi erőforrásokkal 
való ellátottsága jó. A dolgozók rendelkeznek a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai 
végzettséggel és alapkompetenciákkal. 
A hivatal HR stratégiájának fontos eleme a munkakörtérkép. A munkakörelemzés 
végrehajtásával a rendszeresített munkakörök tartalmának, funkciójának és 
kapcsolatrendszerének a vizsgálata teljes skálán megtörtént. A munkakör térképet a vezetés jól 
hasznosította a munkaszervezésnél, az emberi erőforrás tervezésnél, a munkaköri leírások 
elkészítésénél, a teljesítményértékelésnél.  
A teljes foglalkoztatotti létszám 15,7%-a a 30 év alatti, 34%-a 31-40 év közötti, 21,3%  41-50 év 
közötti, 28,9% az 50 év feletti korosztályból kerül ki. 2008. évben a 40 év alatti korosztály a 
személyi állomány 51,5 % át tette ki, míg 2009. évben 49,7%-ra csökkent ez az arány. Az 
újonnan belépők nagy többsége pályakezdő, vagy 1-2 éves közigazgatási gyakorlattal 
rendelkezik. Továbbra is jellemző a pálya elnőiesedése. A férfiak aránya 26,43%, 1%-al 
növekedett az előző évhez viszonyítva, míg a nők foglalkoztatása 73,6%.  
A kinevezéseket minden esetben pályázati kiírás előzte meg. A pályázati eljárás, a maximális 
próbaidő kikötése, illetve a próbaidő végét megelőzően készített komplex tevékenység értékelés 
biztosítja a megfelelő szakmai tudással rendelkező személyek kiválasztását, további 
foglalkoztatását. A Hivatal évek óta alkalmazza a szakmai alkalmasság mérésének módszerét a 
pályázati eljárás során, a betanítási és szocializálódási szakaszban felmerülő problémák, esetek, 
hiányosságok kiküszöbölésére pedig a tutori rendszert.  
Közszolgálati jogviszony megszűnésére, megszűntetésére 18 dolgozó esetében került sor. Közös 
megegyezéssel 10 fő, határozott idő lejárta miatt 3 fő, áthelyezés 3 fő, prémiumévek programban 
töltött idő lejárt 1 fő, nyugdíjazás 1fő közszolgálati jogviszonya szűnt meg. 13 dolgozónak 
sikerült elhelyezkedni az államigazgatásban, önkormányzatnál, illetve a versenyszférában, 4 fő 
pedig a nyugdíjazást vette igénybe. Állományi mozgásunk a be– és kilépő dolgozókkal együtt a 
teljes munkajogi létszámhoz képest 14,7%-os volt.  
A beszámolási időszakban egy fő Magyar Köztársasági Elnöki Ezüst Érdemkereszt, egy fő 
Közszolgálatáért Érdemjel Ezüst fokozata, 4 fő miniszteri emléktárgy elismerésben, 5 fő (3 fő az 
év ügyintézője, egy fő az év ügykezelője, egy fő az év gépkocsivezetője címben) pedig a Hivatal 
által alapított helyi elismerésben részesült. 
2009. évben fegyelmi eljárás egy dolgozó ellen indult, ami még – a dolgozó ellen folyó 
büntetőeljárás miatt – nem fejeződött be. Munkaügyi pert 5 fő indított jubileumi jutalom 
megállapítása tárgyában. A nyugdíjba vonult dolgozók közül 3 fő részére a bíróság II. fokon 
megítélte a járandóságot. Két esetben még zajlik a munkaügyi per. A Hivatal egyik volt 
köztisztviselője, akinek közszolgálati jogviszonya 2008. évben azonnali hatállyal megszüntetésre 
került, ugyancsak munkaügyi bírósághoz fordult elmaradt utazási költségtérítésének megfizetése 
tárgyában. Ezt a munkaügyi pert a hivatal megnyerte.  
Szakszervezet a kirendeltségeken, és a székhelyhivatalban is működik. A szakszervezeti 
bizottságok vezetőivel a Hivatal vezetője, a kirendeltség-vezetők a megfelelő együttműködés 
kereteit rögzítették, az érdekképviselet tájékoztatása folyamatos, kétoldalú, rendszeresek az 
egyeztetések. Az esélyegyenlőség javítása érdekében 2009-2010. évre is elkészült az 
Esélyegyenlőségi Terv, meghatározásra kerültek a feladatok, elkészültek az intézkedési tervek, s 
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a vezetés ennek szellemében hozza döntéseit. A személyzeti intézkedések meghozatalánál a 
Hivatal alkalmazta a Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanácsban született megállapodást. 
A Hivatal kiemelten fontos feladata az önkormányzatok, államigazgatási szervek szakmai 
segítése. 2009. évben aktuális feladatok közül kiemelendő a Ktv. módosítása, a versenyvizsga 
általános alkalmazási feltételkénti szabályozása, illetve a versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 
15.) Korm. rendeletben szabályozott mentesülési lehetőségek alkalmazása. Az önkormányzatok 
illetve a területi államigazgatási szervek rendszeresen keresték meg a Hivatalt e témakört érintő 
kérdésekkel. 
 

12.3. A hivatal pénzügyi feltételének bemutatása, számszerű és szöveges értékeléssel 
Gazdálkodásunkat 2009. év közben folyamatosan a költségtakarékos szemlélet érvényre 
juttatása és a kiegyensúlyozott finanszírozás jellemezte. Bevételeink alapvetően a 
költségvetési támogatásból (90,11%), támogatásértékű működési és felhalmozási bevételből 
(0,68%) és az intézményi működési bevételekből (9,2%) származtak. Saját bevételeink – 
elsősorban a köztisztviselők képzési igényeinek megnövekedése és a többlet időközi választási 
feladatok miatt jelentősen meghaladták a tervezettet. Ugyanakkor ez előre vetíti a 2010. évi 
bevételi tervtől várható elmaradást is. A kiadások meghaladták az 1,2 milliárd forintot. 
Szerkezetét tekintve – a korábbi évekhez hasonlóan – meghatározó volt a személyi juttatások és 
az ehhez kapcsolódó járulékok összege (976,9 millió Ft) és részaránya (79,7. A dologi kiadások 
Áfával együtt mintegy 220 millió forintot tettek ki. Ezen belül a készletbeszerzésekre 39,8 millió 
forintot (18%) fordítottunk, ebből a járművek hajtó és kenőanyagai és az irodaszer együtt 
csaknem 26,6 millió forintot képviseltek. A közüzemi, üzemeltetési és a kommunikációs 
szolgáltatások igénybevételére 121 millió forintot fizettünk ki. 
Az intézményi beruházási, felújítási kiadások az összkiadásoknak mintegy 2,5 %-át tették ki.  

 

12.4.  A tárgyi feltételek alakulásának bemutatása 
A Hivatal állami vagyont nem kezel, saját ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, önkormányzati 
tulajdonú ingatlanban ingyenes használati jogot élvez, valamint bérleti szerződések állnak fenn 
az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanokra. A hivatali személygépkocsik tárolására 
részben az ingyenes használatban lévő, másrészt a bérelt garázs és az irodaházakhoz tartozó 
belső udvar állnak rendelkezésre. 2009. évben folytattuk a számítástechnikai eszközpark 
amortizációs cseréit, illetve a munkavégzés egyéb feltételeinek javítására az előző évben 
megkezdett intézkedéseket (pl. bútorok, burkolatok cseréje, kisebb festési, javítási munkák 
elvégzése). A korábbi és a beszámolási időszakban elvégzett karbantartásokkal a működés 
feltételei biztosítottak. 
 

II. A hivatal saját működése során alkalmazott vagy tevékenysége során más igazgatási 
szervnél megismert „legjobb gyakorlatok” 

 
A Hivatal székhelyén és kirendeltségein évek óta folyamatosan működik az Elektronikus 
Adattovábbító rendszer, amelyen keresztül az egész régióra kiterjedően, de külön-külön a három 
megyében is szakmai anyagokat, tájékoztatókat, meghívókat, stb. tudunk továbbítani a polgármesteri 
hivatalokba, valamint a válaszaikat és megkereséseiket fogadni. Más területi államigazgatási szervek is – 
tudva a rendszer működéséről – egyre gyakrabban fordulnak hozzánk, hogy általuk készített anyagokat az 
EAR rendszer segítségével továbbítsunk. Ez az adattovábbító rendszer idő- és költségkímélő, az 
önkormányzatok hivatalai is jól ismerik, és alkalmazzák.  
A Hivatali belső információáramlás, a szakmai és egyéb tájékoztatás valamint a vezetői irányítás 
eszközeként zárt intranetes felületet működtetünk. Ennek segítségével a dolgozók számára elérhető 
helyen, szakmai anyagok, emlékeztetők, vezetői utasítások, szabályzatok stb. mellett szakszervezeti vagy 
üdülési hírek és minden egyéb a Hivatal dolgozóit érintő információ megtalálható.  
A Hivatal képzéseit saját akkreditált programjai alapján tartotta meg. Emellett különböző témákban 
szakmai napokat is szervezett, valamint több alkalommal az aktuális kérdésekben kistérségi 
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jegyzői-polgármesteri értekezleteket. A megszervezett szakmai napok tematikája részben az akkreditált 
programokra épült. Ezeknek a rendezvényeknek a szakmai, módszertani anyagait a hivatalon belül régiós 
szinten, a szakterületek szerinti munkamegosztásnak megfelelően létrejövő és működő szakmai 
munkacsoportok készítették elő vezetői kontroll mellett.  
Az egységes szakmai munkavégzést támogató munkaszervezési módszer a szakmai 
munkacsoportok létrehozása és működtetése. Az azonos területen dolgozó szakreferensek 
csoportot képeznek, munkájukat a csoportvezető fogja össze. A munkacsoport a folyamatokat, 
várható változásokat megelőző, gyorsan reagáló munkaforma, amelynek elsődleges célja a minél 
hatékonyabb szakmai segítségnyújtás az önkormányzatok számára, másodlagosan pedig 
hozzájárul a regionális szintű egységes jogalkalmazáshoz. E munkacsoportok a törvényességi 
ellenőrzési, a hatósági és a szociális és gyámhatósági munka legfontosabb területeit ölelik fel. 
Munkájukba a megoldandó feladat jellegéhez igazodva esetenként a dekoncentrált szervek 
(ÁNTSZ, MÁK, Munkaügyi Központ, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Rendőrség, Igazságügyi 
Hivatal) is bekapcsolódnak. A munkacsoportok tevékenységének eredményeként több ágazatban 
szakmai anyagok kerültek kiadásra; határozat- és egyéb iratmintákat készítettünk. Ugyancsak a szakmai 
csoportok által a jogszabályváltozásokat követően, folyamatosan készített szakmai anyagok jelentek meg 
a Hivatal kiadásában.  
A rövidebb határidők betartása indokolttá tette új munkaszervezési módszerek alkalmazását, az 
erőforrások átcsoportosítását az eljáró hatóságoknál, melyre módszertani anyagok, iratminták 
kiadásával hívtuk fel a hatóságok figyelmét. A koordinációs lehetőségek és kötelezettségek 
számbavételével, illetve a területi államigazgatási szervek szemszögéből hangsúlyosabbnak vélt 
eljárásjogi jogintézményekkel kapcsolatos szakmai álláspontok közzétételével. Az egységes 
jogalkalmazás érvényre juttatása érdekében tájékoztatót adtunk ki a szakhatósági eljárások 
rendjének szabályozásáról, ezen belül az illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak 
megfizetésének rendjéről. 
A Ket.-Novella hatályba lépését követően ügyiratkísérő lap alkalmazása került bevezetésre az 
ügyintézési határidő figyelemmel kísérésére, a határidők megtartása céljából. Továbbra is jelentős 
hatósági ügyintézést segítő tevékenységet jelentenek az elsőfokú hatóságok részéről történő szóbeli 
(személyes vagy telefonos) megkeresésekre írásban vagy szóban adott szakmai válaszok. A Ket. 
módosítással összhangban a hivatal ügyiratkezelési szabályzatában a Ket. hatálya alá tartozó iratok, 
döntések továbbításának módjaként ahol a címzett is rendelkezik hivatali kapuval, annak a használatát 
kötelezővé tettük, egyéb levelezéseknél pedig ahol lehetséges az elektronikus levél alkalmazását. Ez 
amellett, hogy költségkímélő, elősegíti e formák mielőbbi elterjedését és alkalmazását. Ezzel 
kapcsolatban szakmai konzultációkat szervezett az Informatikai Főosztály külön a hivatal 
munkatársainak, külön az elsőfokú hatóságoknak.  
A hivatali munkafolyamatok alátámasztására elkészítettük a regionális CAF értékelést. Ez 
alapján intézkedési terv készült, mely része a Hivatal éves munkatervének. 
Segítő munkánk eredményeként a nagy ellátórendszerek átalakítása zökkenőmentesen zajlott a 
régióban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

A 25 0 0 0 0 1 6 13 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

C 2 622 2 206 0 181 0 24 28 178 5 2 622 0 2 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

E 868 392 0 0 0 3 41 399 33 868 0 1 20 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Ebből: E.1. Környezet- és természetvédelem 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.2. Építésügyek 387 80 0 0 0 3 20 284 0 387 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E3. Állami főépítész 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.4. Kommunális ügyek 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.5.Építésfelügyelet 474 312 0 0 0 0 21 108 33 474 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

F 17 0 0 0 0 0 2 15 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H 2 124 1 278 0 23 0 11 159 653 0 2 124 0 29 40 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6 0 0 19 15 0 0

J 209 80 0 0 0 22 6 92 9 209 0 1 6 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 14 0 0 0 0 2 0 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 898 3 956 0 204 0 63 243 1 380 52 5 898 0 33 83 2 7 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 4 1 0 36 6 1 0 21 15 0 0

Megjegyzés: * 2=3+4+5+6+7+8+9+10  és  2=11+12; valamint 14=15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38
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III.
A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ELSŐFOKÚ HATÓSÁGI DÖNTÉSEINEK 2009. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI ÁGAZATOK SZERINT
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MELLÉKLETEK 
 
 
 
2. számú melléklet 

 
 

A törvényességi felügyeleti munka mutatószámai 

Döntéshozó 
Ülések 
száma 

Határozatok 
száma 

Felügyeleti 
intézkedések Felügyeleti intézkedések típusa

Dél-Dunántúli Regionális Fejleszté
Tanács 

19 279   

Somogy Megyei Területfejlesztési 
Tanács 4 337   
Baranya Megyei Területfejlesztési 
Tanács 5 37   
Tolna Megyei Területfejlesztési 
Tanács 4 46 2 szóbeli  
Balaton Fejlesztési Tanács 9 71 3 szóbeli 51/2005.(III.24.) Korm.rend, 1.§ (3) 

bek.e)pont jkv. Felterjesztési hat.idő 
elmulasztására felhívás 

Somogyi Kistérségi Fejlesztési 
Tanácsok 

34 97 2 írásbeli 
8 szóbeli 

51/2005.(III.24.) Korm.rend, 1.§ (3) 
bek.e)pont jkv. Felterjesztési hat.idő 
elmulasztására felhívás, 
Határozat módosítása, 

Baranyai Kistérségi Fejlesztési 
Tanácsok 

49 125 1 szóbeli 51/2005.(III.24.) Korm.rend, 1.§ (3) 
bek.e)pont jkv. Felterjesztési hat.idő 
elmulasztására felhívás 

Tolnai Kistérségi Fejlesztési 
Tanácsok 12 36 

3 írásbeli  
5 szóbeli 

51/2005.(III.24.) Korm.rend, 1.§ 
bek.e)pont jkv. Felterjesztési hat.

elmulasztására felhív
Összesen 136 1028 24 

 
 
 
3. számú melléklet 

Hatósági és felügyeleti ellenőrzések során vizsgált polgármesteri hivatalok és körjegyzőségek száma 2009. 
évben 

Megnevezés Baranya megye Somogy megye Tolna megye régió 

Adóügy 10 10 7 27 
Építésügy 8 10 5 25 
Ipar és kereskedelem 10 10 7 27 
Anyakönyv 51 50 20 121 
Közoktatás 10 10 7 27 
Személyi adat és lakcím 20 28 20 59 
Okmányirodák 5 5 5 20 
Szabálysértés 10 10 7 27 
Egyéb 26 24 10 63 
Összesen 150 157 88 396 
* 3.sz. melléklet nem tartalmazza a szakigazgatási szervek ellenőrzéseinek számát. 
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4. számú melléklet 

A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek eredménye 2009. évben 

Az önkormányzatok 
államigazgatási ügyben hozo
elsőfokú döntését 

Baranya megye Somogy megye Tolna megye régió 

    

− helybenhagyó 369 329          320 1018 
− megváltoztató 92 66 21 179 
− megsemmisítő az eljárást

megszüntető 38 83 
9 

130 
− megsemmisítő és új 

eljárásra utasító 110 125 
         327 

562 
A másodfokú eljárást 
megszüntető 21 31 10 62 
Összesen 630 634          687 1951 

 
 
 
5. számú melléklet 

A közigazgatási hivatal másodfokú döntéseinek bírósági felülvizsgálata  
2009. évben 

A bírósági felülvizsgálat eredmén
Baranya megye Somogy megye Tolna megye régió 

    
A kereset elutasítása 42 60 30 132 
A döntés megváltoztatása 0 1 0 1 
Hatályon kívül helyezés és az eljárá
megszüntetése 1 0 

0 1 

Hatályon kívül helyezés és új 
eljárásra kötelezés 3 2 

0 5 

Összesen 46 63 30 139 
 

 
 
6. számú melléklet 

A kisajátítási eljárások alakulása a régióban 

Megnevezés Kérelmek 
száma Határozatok szám Végzések 

száma 
Indult perek

száma 
Nyert pere

száma 
Vesztett per

száma 

Baranya megye 23 52 44 7 6 6 
Somogy megye 44 190 167 32 13 3 
Tolna megye 9 50 152 10 8 4 

régió 76 292 363 49 27 13 
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7. számú melléklet 

A helyi (kisebbségi) önkormányzatok részére, kérésre nyújtott szakmai segítség 

Megnevezés 
megye megye megye régió 

Somogy Baranya Tolna  
Szakmai véleménykérés céljából megküldött jegyzőkönyvek 
száma   

4088 3896 1057 9041 

Kérésre nyújtott 
szakmai 

vélemények 

Írásban 

rendeletre 335 99 102 536 

határozatra 29 2 38 69 

működési kérdésre 32 52 23 107 

Szóban 

rendeletre 10 102 19 131 

határozatra 
8 4 41 53 

működési kérdésre 3 20 75 98 
Szakmai véleménykérés céljából megküldött kisebbségi 
önkormányzati jegyzőkönyvek száma       369 1316 312 1997 

Kérésre nyújtott 
szakmai 

vélemények 

Írásban 
határozatra 0 1 8 9 

működési 
kérdésre 0 4 2 6 

Szóban 
határozatra 0 0 3 3 

működési 
kérdésre 3 21 4 28 
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8. számú melléklet 

  Képzés, továbbképzés  

Megnevezés 
 

Résztvevők száma Képzési program Képzési csoport 

Képzési helyszín  Somogy megye 

Ket. – képzés (ÁROP) 776 7 22

Célelőirányzatból finanszírozott 
képzések 20                                                1 1

Közigazgatási szakvizsga 122 4                            6 

Közigazgatási alapvizsga (dec.31-ig) 226 1 3

Közigazgatási versenyvizsga (júl. 1-
től) 12  1

Egyéb képzések 1578 16 30

Összesen 2.734 29 63
Képzési helyszín  Baranya megye 
Ket. – képzés (ÁROP) 885 8 25
Célelőirányzatból finanszírozott 
képzések 0 0 0

Közigazgatási szakvizsga 307 4 8
Közigazgatási alapvizsga (dec.31-ig) 265 2 7
Közigazgatási versenyvizsga (júl. 1-
től) 0 0 0

Egyéb képzések 751 15 26
Összesen 2208 29 66

Képzési helyszín  Tolna megye 

Ket. – képzés (ÁROP) 432 6 12
Célelőirányzatból finanszírozott 
képzések  

Közigazgatási szakvizsga 84 3 4

Közigazgatási alapvizsga (dec.31-ig) 165 1 4
Közigazgatási versenyvizsga (júl. 1-
től)  

Egyéb képzések  341 8 8

Összesen 1.022 18 28
Képzési helyszín Régió összesen 
Ket. – képzés (ÁROP) 2.093 21 59
Célelőirányzatból finanszírozott 
képzések 20 1 1

Közigazgatási szakvizsga 513 11 18

Közigazgatási alapvizsga (dec.31-ig) 656 4 14
Közigazgatási versenyvizsga (júl. 1-
től) 12  1

Egyéb képzések 2.670 39 64

Összesen 5.964 76 157
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9. számú melléklet 

Panaszok, közérdekű bejelentések és javaslatok alakulása 2009. évben 
(FIMO, HATÓSÁG, GYÁMHIVATAL, Ép.felügyelet) 

 Baranya 
megye 

Somogy 
megye 

 
Tolna megye

 
régió 

Önkormányzati testületek működését érintő 
panaszok, közérdekű bejelentések és javaslatok 21 46 34 101 

Polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek működésé
érintő panaszok, közérdekű bejelentések és javaslato 39 45 68 152 

Közigazgatási hivatalok működését érintő panaszok
közérdekű bejelentések és javaslatok 0 7 0 7 

Összesen: 60 98 102 260 

 
 
10. számú melléklet 

Döntések száma a szociális és gyámhivatalban 2009. évben 

Megnevezés 
Baranya megye Tolna megye Somogy megye régió 

    
Elsőfokú határozat 1153 746 568 2467
Elsőfokú végzés 90 150 124 364
Másodfokú határozat 252 297 235 784
Másodfokú végzés 20 8 24 52
Összesen 1515 1201 951 3667

 
 
11. számú melléklet 

A másodfokú döntések eredménye szociális és gyámügyben 2009. évben 

Az elsőfokú döntést 
Baranya megye Tolna megye Somogy megye régió 

szociális  gyám szociális  gyám szociális gyám szociális  gyám 

− helybenhagyó 95 79 204 55 130 50 429 184
− megváltoztató 21 12 8 4 4 18 33 34
− megsemmisítő 
és az eljárást 
megszüntető 

6 1 4 20 1 30 2

− megsemmisítő 
és új eljárásra 
utasító 

43 12 17 13 13 22 73 47

A másodfokú 
eljárást megszüntető 5 1 3 1  6 4

Összesen 170 105 233 75 168 91 571 271
 
 
12. számú melléklet 

 
Az Állami Főépítész döntéseinek száma 2009. évben 

 

Megnevezés 
megye megye megye régió 

Somogy Veszprém   
Határozat 1 
Végzés 1 
Összesen 1 1 
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13. számú melléklet 
Az építésfelügyelők döntéseinek száma 2009. évben 

Megnevezés 
megye megye megye régió 

Somogy Baranya Tolna DD 
Elsőfokú határozat 273 36 3 312
Elsőfokú végzés 88 24 50 162
Másodfokú határozat 23 0 0 23
Másodfokú végzés 11 0 0 11
Összesen 395 60 53 508

 
14. számú melléklet 

Az építésfelügyelők másodfokú döntéseinek eredménye 2009. évben 

Az elsőfokú döntést Somogy megye Baranya megye Tolna megye régió 
− helybenhagyó 6 0 0 6
− megváltoztató 10 0 0 10
− megsemmisítő 
és az eljárást 
megszüntető 

1 0 0 1

− megsemmisítő 
és új eljárásra 
utasító 

6 0 0 6

A másodfokú 
eljárást 
megszüntető 

4 0 0 4

Összesen 27 0 0 27
 
15. számú melléklet 

A Szociális és Gyámhivatal hatósági és felügyeleti ellenőrzései során vizsgált polgármesteri hivatalok és 
körjegyzőségek száma 2009. évben 

Megnevezés Baranya megye Somogy megye Tolna megye régió 

Szociális 48 67 31 146 
Gyámhatósági 48 67 31 146 
Városi gyámhivatali 2 3 3 8 
Összesen 98 137 65 300 
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