A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
2017. ÉVI INTÉZMÉNYI MUNKATERVÉBEN SZEREPLŐ EGYES
INTÉZKEDÉSEK SZÖVEGES ISMERTETÉSE

A Békés Megyei Kormányhivatal (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., alapító
okiratának száma: TER-2/1553/6/2016., adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04,
statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04, törzsszáma: 789268) feladat- és hatáskörébe
tartozó 2017. évi tevékenységét a jelen intézményi munkaterv foglalja össze.
A Békés Megyei Kormányhivatal intézményi munkaterve a kormányzati stratégiai irányításról
szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a Miniszterelnökség területi
közigazgatásért felelős államtitkára által kiadott, a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves
intézményi munkaterveinek elkészítéséről szóló módszertani útmutató iránymutatásai alapján
készült rövid távú stratégiai tervdokumentum. Az intézményi munkaterv a 2017. január 1.
napja és 2017. december 31. napja közötti tervezési időszakra vonatkozik.
Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők
fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében
meghatározott egy éves integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott
intézkedési tervet - táblázatos formában - a jelen intézményi munkaterv melléklete
tartalmazza.
A 2017. évi intézményi munkaterv a Kormányhivatal stratégiai céljainak és feladatainak
összefoglaló és lényegi számbavételét tartalmazza, kitérve azok költségvetési vonatkozásaira
is. A munkaterv fontos elemét képezi az agrár- és vidékfejlesztést támogató feladatok
végleges akkreditációja helyi feladatainak megvalósítása valamint a Nemzeti
Korrupcióellenes Program (2015-2018) szakpolitikai stratégia 4.5 pontjával összhangban az
elektronikus ügyintézési szolgáltatások továbbfejlesztésében való közreműködés. Az egyes
feladatok ellátásának költsége millió forintban megadott, tervezett költség.
A feladatok meghatározása a Békés Megyei Kormányhivatal alapvető intézményi
célkitűzéseire figyelemmel történt. Ezen alapvető intézményi célkitűzések: a szervezet
integritásának növelése, továbbá a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia
(2014-2020) egyes prioritásaival összhangban a szolgáltató jellegű közigazgatás erősítése, az
ügyfélbarát ügyintézési gyakorlat érvényesítése, a szervezeti egységek jogszerű és hatékony
feladatellátása, valamint a magasan képzett állami tisztviselők, állami ügykezelők
alkalmazása.
Az intézményi feladatok meghatározását, azok eredményét, szervezeten belüli felelősét, és a
feladat ellátás tervezése szempontjából lényeges egyéb körülményeket a csatolt táblázat
tartalmazza, az abban foglaltakkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás - szervezeti egységek
szerinti bontásban - az alábbiakban foglalható össze.
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A Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze elősegíti a területi településpolitikai és
építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását. Konzultációs tevékenységet
végez a területi kamarákkal, a település- és területrendezési tervezőkkel, a megyei és
települési önkormányzatok vezetőivel. Szakmai segítséget nyújt az építészeti kultúra
megőrzését, fejlesztését és védelmét szolgáló állami feladatok ellátásában, ezen belül
kiemelten kezelve a településképi arculati kézikönyvek és a településképi rendeletek
összeállítását,
véleményezését.
Koordinálja
az
önkormányzatok
területés
településrendezéssel, valamint az építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek
főépítészi előkészítését, összehangolja az önkormányzati főépítészek szakmai tevékenységét.
A Békés Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztálya feladatát a kormánymegbízott
által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. A 2017. évi Éves Ellenőrzési Terv
igazodik a 2017-2020. évre elkészített Stratégiai Ellenőrzési Tervhez, mely a belső ellenőrzési
szempontok alapján készült kockázatelemzésen alapul.
A Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának
kiemelt feladata a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által a MÁKMiniszterelnökség-kormányhivatalok közötti delegálási megállapodás alapján kiadott
feladatok határidőre történő maradéktalan teljesítése. Ez a cél a kérelemkezelői feladatok,
valamint a szükséges ellenőrzések elvégzésével, a feladatonként elkülönült, két osztályon
foglalkoztatott több támogatási jogcímcsoportban jártas szakemberek segítségével valósul
meg. A Főosztály következő stratégiai célja a támogatások kifizetésének maximalizálása a
megyében, amelyhez nagymértékben hozzájárul a rugalmas és ügyfélbarát ügyfélszolgálata,
amely folyamatosan, magas színvonalon nyújt segítséget az érintett ügyfélkörnek. További
kiemelten fontos szempont a munkavégzés során, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a
Főosztály vezetői napi szinten, folyamatosan, közvetlenül elérhetőek az ügyfelek számára. A
Főosztály stratégiai céljainak 3. pillére a szakmaközi szervezettekkel – a Kormányhivatal
további szervezeti egységeivel, valamint az ügyfelek képviseleti szerveivel - való naprakész
minőségi kapcsolattartás. Az akkreditációs feladatok különösen szoros kapcsolatot kívánnak
meg a Kormányhivatalon belül pénzügyi, informatikai, szabályozási és iratkezelési területen.
A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2017. évi munkatervi
feladatainak középpontjában a népegészségügy egészét felölelő feladatok ellátása áll. Mivel a
lakosság egészségi állapota a társadalmi jólét indikátora, ezért az egészségfejlesztés
területének egyik fő célkitűzése a szűréssel megelőzhető nem fertőző betegségek kapcsán
végzett koordinációs tevékenység, és a lakosság egészségtudatos magatartásának, egészségi
állapotának javítása. A munkatervi feladatok egyik célkitűzése a közegészségügy- járványügy
területén elért eredmények fenntartása, azaz az oltandók körében a 100%-os átoltottság
további biztosítása, koordinálása, továbbá a fertőző betegségek, járványok kialakulásának
visszaszorítása, a megfelelő oltóanyag készlet biztosításával a lakosság átoltottságának
megtartása. A közegészségügyi feladatok alapköve az emberi egészség megőrzése, értékének
és szemléletmódjának hatékony képviselete, a hatályos jogszabályok betartása és betartatása,
valamint a lakosságra ható kockázati elemek azonosítása, elemzése és azok esetleges káros
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hatásainak minimalizálása, kizárása. A népegészségügyi feladatok az azokat meghatározó
jogszabályi rendelkezések alapján összetett hatósági rendszert tükröznek. Ebben a
rendszerben meghatározóak a szakpolitikai célkitűzések, a központi normatív szabályozással
együtt. Az összetett, sokrétű intézményi feladatellátás mellett kiemelt prioritást kapnak a
szakterület központilag meghatározott hatósági ellenőrzési feladatai.
A Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának
2017. évre meghatározott kiemelt célja a hazai és uniós forrásból (GINOP és TOP)
finanszírozott foglalkoztatási célú támogatások és a szolgáltatások hatékony működtetése a
foglalkoztatottság növelése és az álláskeresők számának csökkentése érdekében. A Főosztály
céljai közé tartozik továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint elmaradott térségben
élők tranzitfoglalkoztatásának biztosítása, illetve az átmeneti foglalkoztatásból az elsődleges
munkaerőpiacra való visszalépés ösztönzése. Fenti tevékenységekhez kapcsolódik a területi
Nemzeti Foglalkoztatási Alap felhasználásával összefüggő pénzügyi- számviteli, valamint az
ellátások számfejtéséhez kapcsolódó adózási és nyilvántartási feladatok ellátása a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a szakmai és a pénzügyi integrált rendszerekben.
A Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya
társadalombiztosítási és nyugdíjbiztosítási feladatellátása tekintetében kiemelt cél az
egészségbiztosítással és a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatok jogszerű végrehajtása, a
minőségi feladatellátás, az ügyfelek részére a pénzbeli és természetbeli ellátások
jogszabályokban foglalt határidőben történő kiutalása, a magas színvonalú ügyintézés. Az
Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alap védelme 2017. évben is kiemelt célt képvisel.
A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2017. évben is kiemelt feladatának
tekinti a tudatos, jogkövető mezőgazdasági termelés és az élelmiszerbiztonság megvalósítását.
Az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv (ITNET) keretében komplex módon, a
kockázat alapú kiválasztás alapján kiadásra kerülő élelmiszerlánc felügyeleti terv a teljes
élelmiszerláncot lefedi.
A 2017. január 1. napjától életbe lépett hatáskör változások miatt az ellenőrzések kivitelezése
a járási hivatalokhoz került. A Főosztály elvégzi a terv kiosztását, az ellenőrzés
lefolytatásának szakmai koordinációját és felügyeletét. A kiemelt élelmiszerlánc események
során továbbra is eljár, és biztosítja a szakmai irányítást (bejelentési kötelezettség alá tartozó
fertőző állatbetegség, ételmérgezés, ételfertőzés, élelmiszer és takarmány előállítást és
forgalmazást érintő RASFF riasztás).
Megyei szinten szervezi, irányítja és elkészíti a készenléti rendet, a szakmai eljárási
útmutatókat és aktualizálja az OIE listás betegségek készenléti terveit. Szakmai szempontból
felügyeli és ellenőrzi a megye területén az élelmiszerláncot, állategészségügyet érintő
hatósági és szolgáltató állatorvosi munkát.
Különösen fontos feladatának tekinti a járványvédelmi megelőzést, mivel jelenleg
Magyarországon, azon belül Békés megyében is madárinfluenza betegség fordult elő. Az
Európai Uniós járványhelyzet kedvezőtlen alakulása esetén számolni kell az afrikai
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sertéspestis és a bőrcsomósodáskór megjelenésével. A fenti feladatok szakszerű és jogszerű
végrehajtása kiemelt nemzetgazdasági érdek.
A Főosztály feladatkörének gyakorlásával összefüggésben a törvényességi és szakszerűségi
ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a földművelésügyi miniszter
gyakorolja. A földművelésügyi miniszter szakmai irányító jogkörei gyakorlásában – a
földügyi igazgatás kivételével – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a jogszabályban
meghatározottak szerint közreműködik.
A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztálya a jogszabályokban meghatározott másodfokú ingatlanügyi hatósági
(ingatlan-nyilvántartás, földvédelem, földminősítés, földhasználat, földmérés), telekalakítási
hatósági és perképviseleti feladatokat látja el a határidők betartásával. Első fokon ellátja a
földmérési alappontok helyszínelésével, karbantartásával, földmérési szakfelügyeleti
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, továbbá a mezőgazdasági igazgatási szerv feladatait
(földszerzés hatósági jóváhagyása, hatósági bizonyítványok kiadása). 2017. évre kiemelt
feladata a részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével (I, II.
III, IV. ütem), az állami földek értékesítésével kapcsolatos tulajdonjog, a jelzálogjog
bejegyzésével, a zártkerti ingatlanok művelési ág változásával és a kiemelt beruházások
(például M44 autóút) végrehajtásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. A szakmai
irányítást a földművelésügyi miniszter látja el, míg a szakmai feladatok ellátásához szükséges
informatikai rendszert a Budapest Főváros Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelés és
Földhivatali Főosztálya működteti.
A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztálya a jogorvoslati
tevékenység ellátása során kiemelt figyelmet fordít a tipikusan előforduló hibás gyakorlat
felszámolására, az eljárási folyamatok áttekintésére az eljárási szabályok változása okán,
továbbá a jelentkező többletfeladatok ellátásának biztosítása érdekében racionalizálja
feladatellátását. További célja az első fokú hatóságok egységes jogértelmezésének elősegítése,
szakmai konzultációk szervezése, a Nemzeti Energetikusi Hálózat szakmai tanácsadó
feladatok ellátásának megszervezése. A Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya az általános
hatósági tevékenységen belül fokozott figyelmet fordít a helyes joggyakorlat kialakítására,
amelyet egyedi másodfokú döntésein, valamint a célellenőrzésein keresztül valósít meg. Az
Osztály kiemelt feladatként kezeli a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek
hatósági koordinációját, a kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítási eljárások gyors és
hatékony lefolytatását, valamint az érettségi vizsgaszervezési feladatok végrehajtását. Jelentős
feladatot jelent az Általános Közigazgatási Rendtartás alkalmazására való felkészülés.
A Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti
feladatokon belül 2017. évben kiemelten foglalkozik a településképi rendeletek
megalkotásának, módosításának ellenőrzésével. A Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvényből adódik az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatok végrehajtása.
A Főosztály Igazságügyi Osztálya 2017. évben kiemelten foglalkozik a következő szakmai
területekkel, úgymint a közérdekű munka büntetés-végrehajtási ügyszám további
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csökkentésével, a pártfogó felügyelet végrehajtásában és az áldozatsegítéssel kapcsolatosan a
rendőrséggel meglévő szakmai együttműködés erősítésével, valamint a jogi segítségnyújtás
vonatkozásában szakmai nap eredményes megszervezésével és lebonyolításával.
A Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a gyermekvédelem első védvonala és a
jelzőrendszer megerősítése érdekében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 2017. január 1. napján hatályba lépett 17. § (6) bekezdése
alapján, a 2016. január 1. napján valamennyi járásszékhely településen megalakult család- és
gyermekjóléti központ, járási jelzőrendszeri tanácsadói részére kiemelt szakmai támogatás
nyújt, ennek keretében megyei szakmai egyeztető értekezlet megtartását tervezi. A kiskorú
gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények alapos gyanúja okán megindult
büntetőeljárásokkal párhuzamos első fokú gyámhatósági eljárások összhangjának
megteremtése érdekében, kiemelt cél a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal meglévő
szakmai együttműködés erősítése. Az Osztály ellátja az Idősügyi Nemzeti Stratégia alapján a
2017. évben kiadott ágazati kormányzati intézkedések végrehajtásának megyei szintű
koordinálását, továbbá a 2017. évben bevezetésre kerülő szociális foglalkoztatás bejegyzését,
és az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY
határozat végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1653/2015.
(IX.14.) Korm. határozat által meghatározott ágazati kormányzati feladatok megyei
végrehajtását.
A Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya a Kormányhivatal
költségvetésének előirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, valamint a hivatal működtetésével,
üzemeltetésével, vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával,
hasznosításával, és védelmével kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a Kormányhivatal
működéséhez szükséges feltételeket, melynek keretében beszerzéseket kezdeményez és
bonyolít le. Ellátja a szociális ellátások kiutalásával kapcsolatos feladatokat, pénzigénylést,
elszámolást. A Főosztály Informatikai Osztálya a kormányhivatal informatikai rendszerének
üzemeltetése keretében folyamatosan ellátja a számítástechnikai eszközpark karbantartását és
szükség szerinti javítását, gondoskodik az infokommunikációs hálózati infrastruktúra
kiépítéséről és az informatikai eszközök üzembe helyezéséről. A Főosztály közreműködik
továbbá a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználására kiírt operatív
programokra történő pályázatok elkészítésében és azok megvalósításában.
A Békés Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztálya ellátja
a vonatkozó jogszabályok alapján – a Szervezeti és Működési Szabályzat figyelembe
vételével – a Kormányhivatal ügyrendjének a Főosztályra vonatkozó mellékletében
részletesen meghatározott koordinációs, ellenőrzési, szervezési, képzési, véleményezési,
ügyirat-kezelési, jogi és perképviseleti, valamint egyéb funkcionális feladatokat és a vis maior
ügyek intézését. A személyi feltételek biztosítása érdekében ellátja a foglalkoztatási
jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatokat és közreműködik azok végrehajtásában. A
Főosztály 2017. évi feladatai között hangsúlyos szerepet kap az Agrár- és Vidékfejlesztést
Támogató Főosztály tevékenységének végleges akkreditációja érdekében az érintett belső
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szervezeti egységek közötti koordinációs és szakmai feladatok ellátása, továbbá a Szolgáltató
Kormányhivatal Modell helyi megvalósításában való koordináció. Hasonlóan lényeges feladat
a Nemzeti Korrupcióellenes Program 4.5. pontjával, valamint a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia (2014-2020) 4.1.8 és 7.4 pontjaival összhangban az
elektronikus ügyintézési szolgáltatások kiterjesztésében való helyi szakmai közreműködés,
valamint az utóbb említett Stratégia 7.2.1 pontjára figyelemmel a hallgatók és tanulók
szakmai gyakorlatának megvalósításával a tervező, előrelátó személyügyi tevékenység
kiterjesztése a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében. Végül külön kiemelésre érdemes a
2017-es célok között a képzési, továbbképzési feladatok eredményes ellátása, valamint a
hatósági ellenőrzést végző állami tisztviselők ellenőri igazolványai kiadásának lebonyolítása.
A járási hivatalok 2017. évi feladatellátása tekintetében továbbra is kiemelt jelentőségű a
bürokrácia-csökkentő követelmények gyakorlati teljesítése, valamit a Kormányhivatal megyei
szintjétől átvett feladatokat érintően a színvonalas hatáskörgyakorlás, illetve az ügyintézés
zökkenőmentes, szakszerű biztosítása.
A járási hivatalok szervezeti egységeként működő hatósági (és gyámügyi) osztályok részben
azon feladatok döntés-előkészítéseiért felelősek, amelyek az ágazati jogszabályokban
nevesített elsőfokú hatósági ügytípusokat jelenítik meg. Másrészt a gyámügyi feladatok
alapját a hatáskört meghatározó jogszabályok képezik, a feladat ellátásának eredményét az
eljárások során keletkező jegyzőkönyvek, illetve az eljárásokat lezáró döntések jelentik,
amelyek az alapfeladat ellátását szolgálják. 2017. évben kiemelt cél a Kormányhivataltól
átvett áldozatsegítési és jogi segítségnyújtási feladatok hatékony ellátásának folytatása járási
szinten.
A járási hivatalok kormányablak osztályainak hatósági profilja azon ügytípusokat öleli fel,
amelyek a közlekedésigazgatás és a természetes személyek okmányokkal kapcsolatos
ügyintézési körébe tartoznak. A kormányablakok ellátják továbbá a vonatkozó feladat- és
hatásköröket is. 2017. évben változatlan prioritás az ügyfelek várakozási idejének
csökkentése, valamint a jelentősen megnövekedett kormányablak ügykörökben – kiemelten a
Kormányzati Integrált Ügyfélszolgálati Rendszer teljesítésére fókuszálva – a szakszerű
feladatellátás biztosítása.
Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályok az élelmiszerlánc-biztonsági
feladatkörben állattartó telepek, élelmiszer előállító- és forgalmazó egységek,
vendéglátóhelyek, valamint a takarmányforgalmazó egységek állategészségügyi, élelmiszerilletve takarmány- biztonsági ellenőrzéseit végzik, továbbá az ezekkel kapcsolatos
igazolásokat, bizonyítványokat, illetve engedélyeket adják ki. A feladatokat részben az
ügyfelek igényei, részben az egyes kiemelt célellenőrzések, élelmiszer-biztonsági, illetve
járványügyi események alapján látják el. Prioritás 2017. évben a bejelentési kötelezettség alá
eső fertőző állatbetegségek leküzdése, az ezekkel kapcsolatos kártalanítási eljárások kiemelt
intézése.
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Az építésügyi (és örökségvédelmi) szakterületen az építéshatósági jogalkalmazásban – az
épített környezet védelmén keresztül – kiemelt feladat a jogos egyéni érdeket, a közérdeket, a
kulturális és régészeti érdeket egyaránt érvényesítő tevékenység kifejtése. 2017. évben is
prioritás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokhoz – különösen a szélessávú
hálózatfejlesztési beruházásokhoz – kapcsolódó feladatellátás, valamint az engedély, illetve
bejelentés nélküli építkezések és szabálytalan kivitelezési tevékenységek feltárása.
A földhivatali szervezeti egységek ingatlanügyi hatósági feladatokat (ingatlan- nyilvántartás,
földvédelem, földminősítés, földhasználat, földmérés, regisztráció és hatósági jóváhagyás,
ellenőrzés) látnak el. 2017. évben is prioritás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházásokhoz – különösen a szélessávú hálózatfejlesztési beruházásokhoz – kapcsolódó
feladatok elvégzése.
A foglalkoztatási szakterület különösen fontos feladata a közfoglalkoztatás szervezésében és
lebonyolításában történő aktív közreműködés, továbbá a foglalkoztatási támogatások
biztosítása. Az álláskeresők nyilvántartási rendszerével olyan szolgáltatási tevékenységet
látnak el, ahol kiemelt szerepet játszik a munkaközvetítés, a tanácsadási tevékenység és a
hatósági- ellátási tevékenység megvalósítása, valamint a humánszolgáltatás nyújtása. Az e
szakterületet ellátó szervezeti egységek aktív közreműködése az egyes, Európai Unió által
támogatott források biztosításából fakadó feladatok előkészítésében kiemelt elvárás. 2017.
évben prioritás, hogy tovább csökkenjen a közfoglalkoztatottak száma, és növekedjen az
elsődleges munkaerő piaci jelenlét. A 25 év alatti fiatalokat az Ifjúsági Garancia Program, az
ezen felüli korosztályt átképzések, illetve az alacsony iskolai végzettségűek képzése segíti.
A népegészségügyi feladatok az azokat meghatározó jogszabályi rendelkezések alapján
összetett hatósági rendszert tükröznek. Ebben a rendszerben meghatározóak a szakpolitikai
célkitűzések, a központi normatív szabályozással együtt. Az összetett, sokrétű intézményi
feladatellátás mellett kiemelt prioritást kapnak a szakterület központilag meghatározott
hatósági ellenőrzési feladatai.
Az intézményi munkaterv szemlélteti a megyeszékhely járási hivatal – a járási hivatalok
általános, szakterületenként részletezett hatósági feladatai mellett – a 2017. évben integrált
megyei illetékességgel ellátandó kiemelt feladatait. Az útügyi, közlekedési hatósági, közúti
ellenőrzésekkel összefüggő feladatok ellátását magas színvonal mellett szükséges teljesíteni.
A hatósági feladattelepítés vonalán felfűzött állami lakáscélú támogatások, a családi
vagyonfelügyelet kiemelt prioritású. A környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok 2017.
évben az egész megyét átfogó illetékességgel bírnak, amelyben a korábbi hatékony
hatáskörgyakorlást szükséges képviselni. A vetőmag és szaporító anyag felügyeleti feladatok
– a vetőmag forgalomba hozatali tevékenységet különösen hangsúlyozva – magas
prioritásúak. A családtámogatási, nyugdíj és egészségbiztosítási, valamint a megváltozott
munkaképességű személyekkel kapcsolatos ügyek intézése, illetve a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeit érintő feladatellátás – a jelentős számú ügyféli kört
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érintően – olyan döntés előkészítést igényelnek, amely dinamikus és az irányadó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban álló ügyintézést mutat.
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Intézményi munkaterv

Külsős
közreműködő
szervezet

Határidő

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)

Forrás megnevezése

Kabinetvezető

9 fő

Miniszterelnökség

folyamatos

34,8

költségvetési
támogatás

2017.12.31

Kormánymegbízotti Kabinet
39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás,
Ügyrend

1.

Kabineti feladatok

2.

A hivatal integritásával kapcsolatos feladatok továbbképzés, elemzés, eljárásrend felülvizsgálat - 50/2013. (II. 25.) Korm. r.
ellátása

Hatékonyabb intézményi működés.

A hivatal integritásának
erősítése.

Integritás tanácsadó

1 fő

Miniszterelnökség,
Nemzeti Védelmi
Szolgálat

folyamatos

3,8

költségvetési
támogatás

2017.12.31

3.

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
feladatellátása végleges akkreditációs feltételeinek 907/2014. EU rendelet 1. melléklet
helyi szintű megvalósítása

Rendezett intézményi működés.

Jogszerű feladatellátás,
hatékony intézményi működés.

Kormánymegbízott

11 fő

KPMG Tanácsadó
Kft.

2017.10.15

24,0

költségvetési
támogatás

2017.06.30

külön terv
szerint, illetve
esetenként

12,6

költségvetési
támogatás

Védelmi Bizottság Titkársága

4.

Védelmi igazgatási feladatok

2011. évi CXIII. tv.,
290/2011. (XII. 22.) Korm. r.,
2011. évi CXXVIII. tv.,
234/2011. (XI. 10.) Korm. r.,
az év során megjelenő és a védelmi
felkészítésre vonatkozó
kormányhatározat

A megyei védelmi bizottság jogszerű
Jogszerű feladatellátás.
és hatékony működése.

Honvédelmi
Minisztérium,
Belügyminisztérium,
Miniszterelnökség,
helyi védelmi
bizottságok,
védelmi igazgatásban
érintett egyéb
intézmények és
szervezetek

Védelmi Bizottság
titkára

3 fő

Belső ellenőrzési
vezető

3 fő

-

külön terv
szerint, illetve
esetenként

11,6

költségvetési
támogatás

Belső Ellenőrzési Osztály

5.

Belső ellenőrzési feladatok

2011. CXCV. tv., 370/2011.
(XII.31.) Korm. r.

A szervezet működése ellenőrzött, a
nem megfelelőség feltárásra kerül.

Jogszerű és hatékony
intézményi működés.

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

6.

7.

Jogszabályban meghatározott feladatok ellátása

Agrártámogatással kapcsolatos feladatok

Delegálási Megállapodás,
1312/2016. (VI. 13.) Korm.
Jogszerű feladatellátás.
határozat, 328/2016. (X. 28.) Korm.
r.

A Magyar Államkincstár által,
a vonatkozó megállapodás
alapján kiadott feladatok
határidőre történő
maradéktalan ellátása.

Főosztályvezető

47 fő

Miniszterelnökség,
Magyar Államkincstár

folyamatos

102,7

költségvetési
támogatás

2017.06.30

Delegálási Megállapodás,
támogatási szerződések

A támogatások kifizetésének
maximalizálása érdekében,
igazodva a vonatkozó
szabályokhoz, rugalmas,
ügyfélbarát ügyfélszolgálat
fenntartása, tájékoztató
fórumok szervezése,
folyamatos média kapcsolat.

Főosztályvezető

47 fő

Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara

folyamatos

102,7

költségvetési
támogatás

2017.12.31

Összehangolt, hatékony intézményi
működés.
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Egyéb

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

Jogszerű feladatellátás, a
szolgáltató jellegű
közigazgatás erősítése.

Felülvizsgálat
időpontja

Szervezeten belüli
felelős

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja

A kormánymegbízott feladatainak
segítése, rendezett társadalmi
kapcsolatok, hatékony
sajtómegjelenés.

A feladat
végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

Azonosítási szám

Intézményi feladat
megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

Intézményi munkaterv

102,7

költségvetési
támogatás

4 fő

Országos
Tisztifőorvosi Hivatal,
önkormányzatok, civil
szervezetek

2017.12.31

35,1

Éves
beszámoló

2 fő

Országos
Tisztifőorvosi Hivatal,
Országos
Epidemiológiai
Központ

2017.12.31

17,5

Éves
beszámoló

2017. 12. 31.

43,9

Éves
beszámoló

Felülvizsgálat
időpontja

folyamatos

Külsős
közreműködő
szervezet

47 fő

Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara, Magyar
Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek
Szövetsége, TESZÖV

2017.12.31

Népegészségügyi Főosztály

A mindennapi élet színterein folyó
egészségfejlesztési tevékenységek támogatása,
népegészségügyi célú szűrések megyei
koordinálása, e-VRONY működésének megyei
koordinálása, HIV szűrés tanácsadó működtetése

1991. évi Xl. tv., 1997. évi XLVII.
tv., 51/1997. (XII. 18.) NM r.,
43/1999. (III. 3.) Korm. r., 4/2000.
(II.25.) EüM r., 4/2006. (II. 8.) OGY
h.-tal módosított 46/2003. (IV. 16.)
Egészségtudatos magatartás
OGY h., 323/2010. (XII. 27.) Korm.
kialakítása, megerősítése, a lakosság
r., 1230/2012. (VII.6.) Korm. h.,
egészségi állapotának javulása.
80/2013. (X.16.) OGY h., 1997. évi
XLVII. tv. 16. § (1)-(4), 21/2014.
(III.20.) EMMI r., 18/2002. (XII.
28.) ESzCsM r., 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 128. §

10.

Járványügyi felügyelet biztosítása, védőoltással
kapcsolatos tevékenység, infekciókontroll

18/1998. (VI.3.) NM r., 1/2014. (I.
16.) EMMI r., 1997. évi CLIV tv.,
323/2012 (XII.27.) Korm. r.,
ÁNTSZ-OTH 2017. évi munkaterv
feladatai

Járványok megelőzése,
járványveszély elhárítása. A lakosság
Ügyrend, Országos
járványügyi védelméhez szükséges
Tisztifőorvosi Hivatal kiemelt
védő-oltóanyagok biztosítása. A
munkatervi feladatok.
lakosság oltottsági állapotának
figyelemmel követése.

Megyei tisztifőorvos

11.

Közegészségügyi (gyermek- és ifjúság
egészségügy, kémiai biztonság, élelmezés- és
táplálkozás egészségügy, település- és környezet
egészségügyi irányítási, koordinációs feladatok,
halottvizsgálati bizonyítványok validálása, hatósági
és szakhatósági feladatok

Jogszabályi rendelkezések (60 db);
az ÁNTSZ-OTH 2017. évi
munkatervi feladatai; ÁNTSZ-OTH
eseti utasításai

A Nemzeti Népegészségügyi
Ügyrend, Országos
Programban foglaltak megvalósulása,
Tisztifőorvosi Hivatal kiemelt
a megye közegészségügyi helyzetének
munkatervi feladatok.
javulása.

Megyei tiszti
főorvos,
Közegészségügyi
osztályvezető
főorvos

5 fő

Országos
Tisztifőorvosi Hivatal,
Országos szakmai
intézetek,
szakhatóságok,
hatósági labor

Megyei ápolás szakfelügyeleti tevékenység
végrehajtása

1997. évi CLIV. tv., 96/2003.
(VII.15.) Korm. r., 60/2003. (X.20.)
ESzCsM r., 2011. évi XXIII. tv.,
40/2004. (IV.26.) ESzCsM r.,
15/2005. (V.2.) EüM r.,
323/2010.(XII.27.) EüM r.

Egészségügyi szolgáltatók
jogszabályok és szakmai szabályok
szerinti működése. Szükség esetén
hatósági intézkedés.

Közegészségügyi és
járványügyi védelem.

Megyei vezető ápoló

1 fő

Országos Tisztiorvosi
Hivatal

2017.12.31

8,8

Éves
beszámoló

13.

Védőnői szakfelügyelet

33/2013.(V. 10.) EMMI r., 1997 évi
CLIV. tv. , 96/2003. (VII.15.) Korm.
Védőnői ellátás zavartalanságának
r., 60/2003.(X.20.) ESzCsM r.,
biztosítása a megye területén.
2011. évi XXIII. tv.,
Jelentés, eseti hatósági intézkedés.
40/2004.(IV.26.) ESzCsM r.,
323/2010.(XII.27.) EüM r.

Népegészségügyi,
közegészségügyi és
járványügyi védelem.

Megyei vezető
védőnő

1 fő

Országos
Tisztifőorvosi Hivatal,
országos szakmai
intézetek

2017.12.31

8,8

Éves
beszámoló

14.

Egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletével
kapcsolatos feladatok ellátása. Egészségügyi
válsághelyzeti kezelés és tervezés

1997. évi CLIV. tv., 33/2013. (V.
10.) EMMI r., 43/2014. (VIII. 19.)
EMMI r., 2011. évi CXXVIII. tv.

Megyei tiszti főorvos

2 fő

Országos Tisztiorvosi
Hivatal

2017.12.31.

17,5

Éves
beszámoló

9.

12.

Ügyrend, Országos
Tisztifőorvosi Hivatal kiemelt
munkatervi feladatok.

Szakfelügyelet biztosítása,
egészségügyi válsághelyzet kezelése, Közegészségügyi és
a feladatellátás és a szolgálat
járványügyi védelem.
színvonalának folyamatos javítását.
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Főosztályvezetőhelyettes

Egyéb

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

Szervezeten belüli
felelős
Főosztályvezető

Forrás megnevezése

Hatékony és korszerű működés.

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja

A feladat
végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)
Delegálási Megállapodás,
támogatási szerződések

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)

Szakmaközi szervezetekkel történő kapcsolattartás

A Békés megyei támogatást
igénylő ügyfelek
elégedettségének növelése
érdekében szoros szakmai
együttműködés fenntartása a
Kormányhivatal szervezeti
egységeivel, valamint az
ügyfelek képviseleti szerveivel.

Határidő

8.

Intézményi feladat
megnevezése

Azonosítási szám

Békés Megyei Kormányhivatal

Intézményi munkaterv

16.

A halmozottan hátrányos helyzetű, valamint
elmaradott térségben élők tranzitfoglalkoztatásának
biztosítása, illetve az átmeneti foglalkoztatásból az
elsődleges munkaerőpiacra való visszalépés
ösztönzése

2011. évi CVI. tv., 375/2010. (XII.
31) Korm. r., 170/2011.(VIII. 24)
A feladattal kapcsolatban
Korm. r., 328/2015 (XI. 10.) Korm. meghatározott célértékek elérése.
r.

A foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban lévők számának
csökkentése, a
közfoglalkoztatásban lévők
közül az elsődleges
munkaerőpiacra kilépettek
számának növelése.

Főosztályvezető,
főosztályvezetőhelyettes

15 fő

-

folyamatos

103,8

17.

A területi Nemzeti Foglalkoztatási Alap
felhasználásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli,
valamint az ellátások számfejtéséhez kapcsolódó
adózási és nyilvántartási feladatok ellátása a
jogszabályi előírásoknak megfelelően a szakmai és
a pénzügyi integrált rendszerekben

1991. évi IV. tv., 2011. évi CXCV.
Foglalkoztatáspolitikai
tv., 2000. évi C. tv., 368/2011. (XII.
Adatszolgáltatás a Nemzeti
célkitűzésekhez kapcsolódó
31.) Korm. r., 4/2013. (I. 11.) Korm.
Foglalkoztatási Alap beszámolójához. pénzügyi- számviteli feladatok
r.
végrehajtása.

Főosztályvezető,
osztályvezető

8 fő

-

folyamatos

55,4

36 fő

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Munkaerőpiaci
Programok Főosztály
Program Végrehajtási
Osztály

folyamatos

181 millió
Ft

költségvetési
támogatás, ESZA
társfinanszírozás

folyamatos

Nemzetgazdasági
Minisztérium

A program
megvalósítás
2015.01.01-től
2021.10.31-ig
tart.

8733 millió
Ft

költségvetési
támogatás, ESZA
és YEI
társfinanszírozás

folyamatos

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

18.

19.

GINOP 5.1.1 "Út a munkaerőpiacra" kiemelt
program megvalósítása

GINOP-5.2.1 Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci
program megvalósítása

1991. évi IV. tv., 272/2014. (XI.5.)
Korm. r., 6/1996 (VII.16.) MüM r.,
30/2000. (IX.15.) GM r., a projekt
támogatási szerződése

1991. évi IV. tv.,
30/2000. (IX.15.) GM r.,
6/1996. (VII.16.) MüM r.,
272/2014. (XI.5.) Korm. r.

A programban meghatározott
indikátorok teljesítése.

Projektbe bevonandó létszám 7937
fő, támogatott elhelyezésben
részesülők száma 4375 fő, a
programból való kilépést követő 180.
napon foglalkoztatott fiatalok száma
2375 fő.

A GINOP programok
keretében rendelkezésre álló
források hatékony
Főosztályvezető,
felhasználásával a
projekt menedzsment
foglalkoztatottság növelése, az
álláskeresők számának
csökkentése.
A 25 év alatti álláskereső
fiatalok - közülük kiemelten a
tartósan munkanélküliek foglalkoztatottságának
növelése.

11

Foglalkoztatási
főosztályvezető

24 fő

Egyéb

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)
166,1

Felülvizsgálat
időpontja

Határidő
folyamatos

Forrás megnevezése

Külsős
közreműködő
szervezet
-

Szervezeten belüli
felelős

24 fő

A feladat
végrehajtásának
eredménye

Főosztályvezető,
osztályvezető

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

A foglalkoztatottság növelése
és az álláskeresők számának
csökkentése.

Intézményi feladat
megnevezése

15.

1991. évi IV. tv., 1994. évi LXVI.
tv., 2011. évi CXCV. tv., 2011. évi
CLXXXVII. tv., 2013. évi LXXVII.
tv., 2004. évi CXL. tv., 368/2011.
Foglalkoztatási célú támogatások és szolgáltatások
(XII. 31.) Korm. r., 150/2012. (VII. A feladattal kapcsolatban
hatékony működtetése a foglalkoztatottság növelése
6.) Korm. r., 320/2014. (XII. 13.)
meghatározott célértékek elérése.
és az álláskeresők számának csökkentése érdekében
Korm. r., 67/2008. (III. 29.) Korm.
r., 6/1996. (VII. 16.) MÜM r.,
30/2000 (IX. 15.) GM r., 2/2011. (I.
14.) NGM r.

Azonosítási szám

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja

Békés Megyei Kormányhivatal

Intézményi munkaterv

20.

GINOP-6.1.1-15 "Alacsony képzettségűek és
közfoglalkoztatottak képzése" kiemelt projekt
megvalósítása

1991. évi IV. tv.,
6/1996. (VII.16.) MüM r.,
2004. évi CXL. tv.,
30/2000. (IX.15.) Korm. r.,
272/2014. (XI.5.) Korm. r.,
módszertani útmutató a képzések
lebonyolításához,
útmutató a pénzügyi feladatok
lebonyolításához,
módszertani útmutató a mentori
tevékenység lebonyolításához

Az alacsony iskolai
végzettséggel, munkaerőpiacon
keresett kompetenciával vagy
szakképesítéssel nem
rendelkező felnőtt lakosság,
Társadalombiztosítás
kiemelten a
i és Foglalkoztatási
közfoglalkoztatottak
A feladattal kapcsolatban
főosztályvezető,
részvételének támogatása az
meghatározott indikátorok teljesítése.
Osztályvezető,
oktatásban, képzésben.
Megyei pénzügyi
Számukra lehetőséget
referens
biztosítani a munkaerő-piaci
szempontból releváns
képzettség, ismeretek,
készségek, kompetenciák
megszerzésére.

19 fő

Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási és
Vízügyi Helyettes
Államtitkárság, Pest
Megyei
Kormányhivatal

Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő

folyamatos

54,8

költségvetési
támogatás

folyamatos

19 fő

Országos
Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság,
Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő

folyamatos

130,2

költségvetési
támogatás

folyamatos

folyamatos

27,4

költségvetési
támogatás

folyamatos

folyamatos

27,4

költségvetési
támogatás

folyamatos

23.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény szerinti eljárásokkal
kapcsolatos hatósági ellenőrzési, nyilvántartási
feladatok végrehajtása. A társadalombiztosítási
kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli és
baleseti ellátások megállapításával, folyósításával
és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése

1997. évi LXXXI. tv. és ONYF
utasítások, szabályzatok, körlevelek, Ellenőrzött adatokon alapuló, valós,
1997. évi LXXXIII. tv., 217/1997. megbízható hatósági nyilvántartás.
(XII.1.) Korm. r.

A nyugdíjváromány épségének
megőrzése, a nyugellátások
jogszerű elbírálásának, az
adategyeztetési eljárás
elősegítése.
Egészségbiztosítással
kapcsolatos feladatok jogszerű
végrehajtása az
Egészségbiztosítási Alap
védelme érdekében.

24.

Méltányossági ügyek döntésre előkészítése a
kormánymegbízottnak és a döntés végrehajtása, a
méltányosságból engedélyezhető
egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal, valamint
a baleseti megtérítési eljárásokat érintő
méltányossággal kapcsolatos feladatok,
adatszolgáltatások

1997. évi LXXXI. tv., ONYF
Társadalmi- szociális gondoskodás az
utasítások, szabályzatok, körlevelek,
arra rászorulnak; költségvetési
1997. évi LXXXIII. tv., 217/1997.
bevételek védelme.
(XII. 1.) Korm. r., OEP szabályzatok

2017. évi jogszabályok,
utasítások előírásainak
maradéktalanul megfelelő
jogalkalmazása.

Főosztályvezető,
osztályvezető

4 fő

Országos
Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság,
Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő

25.

Baleseti megtérítési eljárások és a velük
kapcsolatos bizonyítási eljárások lefolytatása,
kivizsgálása, helyszíni ellenőrzése

Egészségbiztosítással
kapcsolatos feladatok jogszerű
végrehajtása az
Egészségbiztosítási Alap
védelme érdekében.

Főosztályvezető,
osztályvezető

4 fő

Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő

Főosztályvezető,
osztályvezető

folyamatos

Egyéb

Felülvizsgálat
időpontja

Forrás megnevezése

8 fő

Egészségbiztosítással
kapcsolatos feladatok jogszerű
végrehajtása, minőségi
feladatellátás.

12

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)

Főosztályvezető,
osztályvezető

22

Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott
pénzbeli és természetbeni ellátások kiutalásával,
valamint az Egészségbiztosítási Alappal
kapcsolatos funkcionális feladatok.

1997. évi LXXXIII. tv., 217/1997.
(XII. 1.) Korm. r., 1997. évi LXXX.
tv.
OEP szabályzatok, 2011. évi CXCV.
tv., 368/2011. (XII.31.) Korm. r.,
2000. évi C. tv., 4/2013. (I.11.)
Korm. r.

Fizetési meghagyás, ellenőri
jegyzőkönyvek kiadása.

költségvetési
80 millió Ft támogatás, ESZA
társfinanszírozás

41 fő

1991. évi IV. tv., 272/2014. (XI. 5.)
Korm. r., 6/1996. (VII. 16.) MüM r., A programokban meghatározott
30/2000. (IX. 15.) GM r., a
indikátorok teljesítése.
projektek támogatási szerződései

1997. évi LXXXIII. tv., 217/1997.
(XII.1.) Korm. r.,

folyamatos

Főosztályvezető,
projektek
irányításáért felelős
személyek

TOP 5.1.1, TOP 6.8.2, TOP 5.1.2 programok
megvalósítása

Ellátások kiutalása.
Egészségbiztosítási Alap kiadásainak
teljesítése, bevételeinek kezelése,
nyilvántartása, végrehajtása.

folyamatos

Az Európai Unió
társfinanszírozásáv
91 millió Ft al valósul meg a
projekt (Európai
Szociális Alap)

Magyar
Államkincstár,
Nemzetgazdasági
Minisztérium
Munkaerő-közvetítési
és Koordinációs
Főosztály

A TOP programok keretében
rendelkezésre álló források
hatékony felhasználásával a
foglalkoztatottság növelése, az
álláskeresők számának
csökkentése.

21.

Határidő

Külsős
közreműködő
szervezet

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

Szervezeten belüli
felelős

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja

A feladat
végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

Intézményi feladat
megnevezése

Azonosítási szám

Békés Megyei Kormányhivatal

Intézményi munkaterv

Határidő

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)

Forrás megnevezése

Felülvizsgálat
időpontja

Osztályvezető

2 fő

-

folyamatos

21,0

saját bevétel

folyamatos

27.

Ingatlan-nyilvántartási feladatok, különösen: állami
földek értékesítése kapcsán a tulajdonjog,
jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése,
zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásának
ingatlan-nyilvántartási átvezetése, erdő
nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás adatainak
harmonizálása

1997. évi CXLI. Tv., 2013. évi
CXXII. tv., 2013. évi CCXII. tv.,
383/2016. (XII.2.) Korm. r.,
384/2016. (XII.2.) Korm. r.

Utasítás, útmutató, döntés,
A hivatal a jogszabályoknak és
megkeresés, felterjesztés, beszámoló, a szakmai követelményeknek
jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató. megfelelően működik.

Osztályvezető

5 fő

-

folyamatos

52,4

saját bevétel

folyamatos

28.

Földforgalmi feladatok, különösen: föld
tulajdonszerzéssel kapcsolatos szerzési feltételek,
korlátozások ellenőrzése

1997. évi CXLI. tv., 2013. évi
CXXII. tv., 2013. évi CCXII. tv.,
383/2016. (XII.2.) Korm.r.,
384/2016. (XII.2.) Korm.r.

Utasítás, útmutató, döntés,
A hivatal a jogszabályoknak és
megkeresés, felterjesztés, beszámoló, a szakmai követelményeknek
jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató. megfelelően működik.

Osztályvezető

4 fő

Helyi földbizottság

folyamatos

41,9

saját bevétel

folyamatos

29.

Földmérési feladatok, különösen: részarány kiadás
során keletkezett osztatlan közös tulajdon
1993. évi II. tv, 1996. évi LXXVI.
megszüntetésével kapcsolatos feladatok (I,II,III, IV tv., 383/2016. (XII.2.) Korm. r.,
ütem); földmérési alappontok helyszínelése,
384/2016. (XII.2.) Korm. r.
karbantartása

Utasítás, útmutató, döntés,
A hivatal a jogszabályoknak és
megkeresés, felterjesztés, beszámoló, a szakmai követelményeknek
jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató. megfelelően működik.

Osztályvezető

8 fő

-

folyamatos

94,4

saját bevétel

folyamatos

30.

Földvédelem, fölhasználattal kapcsolatos feladatok, 2007. évi CXXIX. tv., 2013. évi
Utasítás, útmutató, döntés,
A hivatal a jogszabályoknak és
így különösen az M44 építésével és más kiemelt
CCXII. tv, 383/2016. (XII.2.) Korm. megkeresés, felterjesztés, beszámoló, a szakmai követelményeknek
beruházásokkal kapcsolatos földvédelmi feladatok r., 384/2016. (XII.2.) Korm. r.
jelentés, adatszolgáltatás, tájékoztató. megfelelően működik.

Osztályvezető

3 fő

-

folyamatos

31,5

saját bevétel

folyamatos

31.

Élelmiszer- és takarmányvállalkozásokkal
kapcsolatos hatósági és igazgatási feladatok

Békés megye
élelmiszerbiztonságának és
járványvédelmének biztosítása.

Osztályvezető

5 fő

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

folyamatos

68,9

FEUVE szerint
és éves
beszámoló

folyamatos

68,9

FEUVE szerint
és éves
beszámoló

folyamatos

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

2008. évi XLVI. tv., 383/2016.
(II.2.) Korm. r.

32.

Állatvédelmi, állategészségügyi és járványvédelmi
hatósági és igazgatási feladatok

2009. évi XLVI. tv., 383/2016.
(II.2.) Korm. r.

33.

852/2004 EK. r., 853/2004 EK r.,
Engedélyezett vágóhidak és élelmiszer-feldolgozók
854/2004 EK. r., 2008. évi XLVI.
hatósági ellenőrzése
tv., 383/2016. (II.2.) Korm. r.

Közigazgatási döntés, nyilvántartás,
szakhatósági állásfoglalás.

Közigazgatási döntés, nyilvántartás,
szakhatósági állásfoglalás.

Békés megye
élelmiszerbiztonságának és
járványvédelmének biztosítása.

Főosztályvezető

5 fő

Egységes
Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszer,
Belügyminisztérium,
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal,
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Közigazgatási döntés, nyilvántartás,
élelmiszer fogyaszthatóságának
elbírálása, a jogszabályban előírt, az
élelmiszer-biztonságot szolgáló
feltételek hatósági ellenőrzése.

Békés megye
élelmiszerbiztonságának és
járványvédelmének biztosítása.

Osztályvezető

3 fő

-

folyamatos

41,3

Állami főépítész

2 fő

-

folyamatosan

11,6

Hatósági Főosztály

34.

Állami főépítészi feladatok.
Terület- és településrendezési, településképi
feladatok

1996. évi XXI. tv., 1997. évi
LXXVIII. tv., 2016. évi LXXIV. tv.,
190/2009. (IX.15.) Korm. r.,
314/2012. (XI.8.) Korm. r.

Magasabb rendű jogszabályok
érvényesülése, operatív
területrendezési tervi beavatkozások
engedélyezése.

Szabályozott területfejlesztés
és rendezés.
Az épített és természeti
környezet védelme.

13

költségvetési
támogatás

Egyéb

Külsős
közreműködő
szervezet

A hivatal a jogszabályoknak és
a szakmai követelményeknek
megfelelően működik.

Szervezeten belüli
felelős

Ügyrend, munkaköri leírás, utasítás,
döntés, beszámoló, jelentés,
adatszolgáltatás, tájékoztató.

A feladat
végrehajtásának
eredménye

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás,
ügyrend, szabályzatok, utasítások

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

Általános igazgatási feladatok, bürokráciacsökkentő csomag egységes végrehajtása

Intézményi feladat
megnevezése

26.

Azonosítási szám

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja

Békés Megyei Kormányhivatal

Intézményi munkaterv

Külsős
közreműködő
szervezet

Határidő

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)

Forrás megnevezése

folyamatosan

26,4

költségvetési
támogatás

Főosztályvezető

5 fő

Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. és
megbízott ügyvédi
irodái

folyamatos

19,3

Jogszerű feladatellátás.

Hatósági és oktatási
osztályvezető

2 fő

vizsgaszervező
intézmények

folyamatos

69,4

2011. évi CLXXXIX. tv.132. §,
Az önkormányzatok és társulások
2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2), 16. §
jogszerű működésének biztosítása.
(2)

Jogszerű feladatellátás.

Főosztályvezető

8 fő

-

folyamatos

30,9

költségvetési
támogatás

2011. évi CLXXIX. tv. 146. § - 147. A nemzetiségi önkormányzatok
§
jogszerű működésének biztosítása.

Jogszerű feladatellátás.

Főosztályvezető

8 fő

-

folyamatos

30,9

költségvetési
támogatás

Jogszerű feladatellátás.

Főosztályvezető

3 fő

-

folyamatos

11,6

költségvetési
támogatás

1997. évi LXXVIII. tv., 343/2006.
(XII.23.) Korm. r.,
2015. évi LVII. tv.

Közigazgatási döntés, nyilvántartás,
szakhatósági állásfoglalás, elsőfokú
feladatellátás egységesítése.

Épített környezetünk védelme.
Jogszerű feladatellátás
elősegítése.
Nemzeti energiahatékonysági
célkitűzések elérése.

36.

Kisajátítási eljárások lefolytatása a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségűvé nyilvánított beruházások
megvalósítása érdekében

2007. évi CXXIII. tv.,
2006. évi LIII. tv. felhatalmazása
alapján megalkotott
kormányrendeletek

Nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségűvé nyilvánított
beruházások gyors és egyszerűbb
megvalósítása.

Ügyfélbarát, szolgáltató
közigazgatás megvalósítása.

37.

Érettségi vizsgaszervezési feladatok végrehajtása

100/1997. (VI.13.) Korm. r. 10. §
(2) bekezdés

Köznevelési intézmények, állami
vizsgarendszer jogszerű működése.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

A helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
törvényességi felügyelete, kiemelten a településképi
rendeletek megalkotásának, módosításának
ellenőrzése
A nemzetiségi önkormányzatok törvényességi
felügyelete, kiemelten a költségvetés elfogadását
érintő határozatokra
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető
ügyleteihez történő hozzájárulásra irányuló
kérelmek előzetes vizsgálata és véleményezése

A szolgáltatói hatósági nyilvántartással, fejlesztő
foglalkoztatás engedélyezésével, hatósági
ellenőrzéssel kapcsolatos I. fokú szociális hatósági
feladatok, II. fokú gyámhatósági és II. fokú
szociális hatáskör, felügyeleti jogkör gyakorlása,
perképviselet, hivatásos gondnokok képzése, éves
továbbképzése

Bűnmegelőzési tevékenység koordinálása, Megyei
Kábítószerügyi Fórum munkájában részvétel,
jelzőrendszer munkájában való részvétel

Pártfogó felügyelői, megelőző pártfogó felügyelői
feladatok, szabálysértési és büntetőügyi mediáció

353/2011. (XII.30.) Korm. r.

369/2013. (X.24.) Korm. r., 1997.
évi XXXI. tv., 149/1997. (IX.10.)
Korm. r., 331/2006. (XII.23.) Korm.
r., 1993. évi III. tv., 63/2006.
(III.27.) Korm. r., 2004. évi CXL.
tv., 25/2003. (V.13.) ESzCsM r.,
2013. évi CLV tv.

1997. évi XXXI. tv. 17. §,
149/1997. (IX.10.) Korm. r.

2013. évi CCXL. tv., 2002. évi LV.
tv., 8/2013. (VI.19.) KIM r.

Magyarország gazdasági
stabilizációja.

I. és II. fokú hatósági eljárás során
meghozott döntések, hatósági
Ágazati jogszabályoknak
ellenőrzés során készült jegyzőkönyv, megfelelő feladat- és
alperes perképviselete, 2017. évi
hatásgyakorlás.
hatósági ellenőrzési terv végrehajtása.

Szakmai értekezlet, jelentések.

Büntetések intézkedések letöltése,
bűnmegelőzés.

Ágazati jogszabályoknak
megfelelő alapfeladat.

Büntetés-végrehajtás,
bűnmegelőzés.

14

Főosztályvezetőhelyettes,
osztályvezető

megyei
gyermekvédelmi
koordinátor

osztályvezető

15 fő

Ágazati
jogszabályokban
meghatározott I. fokú 2004. évi CXL.
hatósági eljárásban
tv. alapján és a
megkeresett
2017. évi
szakhatóság, II. fokú
hatósági
hatósági eljárásban ellenőrzési terv
kirendelt szakértő,
szerinti
ellenőrzési jogkörrel
ütemezésben
rendelkező
társhatóságok, jegyzők

1 fő

Folyamatosan,
illetve
napirendet
tartalmazó
meghívó
alapján,
jogszabályban
meghatározott
határidőben

12 fő

Központi Statisztikai
Hivatal

Közérdekű munka
büntetés letöltő helyei,
foglalkoztathatósági
vizsgálatot végző
egészségügyi
Jogszabályban
szolgáltatók, bíróság, meghatározott
ügyészség, rendőrség,
gyermekvédelmi
intézmények, bv.
intézetek

132,3

7,3

87,1

költségvetési
támogatás

költségvetési
támogatás

költségvetési
támogatás

Egyéb

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

-

35.

II. fokú építésügyi- és építésfelügyeleti hatósági,
szakhatósági tevékenység, szakmai irányítói
feladatok ellátása.
Nemzeti Energetikusi Hálózat feladatai

Felülvizsgálat
időpontja

Szervezeten belüli
felelős

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja

6 fő

A feladat
végrehajtásának
eredménye

Osztályvezető

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

Intézményi feladat
megnevezése

Azonosítási szám

Békés Megyei Kormányhivatal

folyamatos

járási
hivatalvezet
ők, hatósági
és gyámügyi
osztályvezet
ők, hivatásos
gondnokok
és hivatásos
támogatók,

folyamatos

járási
hivatalvezet
ők, hatósági
és gyámügyi
osztályvezet
ők,

folyamatos

járási
hivatalvezet
ők,
foglalkoztat
ási
osztályával
való
együttműkö
dés

Intézményi munkaterv

44.

2003. évi. LXXX. tv., 56/2007.
(XII.22.) IRM r., 7/2002. (III.30.)
Jogi segítségnyújtás szakterületen II. fokú
IM r., 32/2003. (VIII.22.) IM r.,
közigazgatási hatósági hatáskör, perképviselet,
2004. évi CXL. tv., 362/2016.
áldozatsegítés szakterületen II. fokú igazságügyi
(XI.29.) Korm. r., 2005. évi
hatáskör, I. fokú döntő hatósági feladat- és hatáskör
CXXXV. tv., 1/2006. (I.6.) IM r.,
362/2016. (XI.29.) Korm. r.

II. fokú közigazgatási hatósági eljárás
során meghozott döntések, alperes
perképviselete, II. fokú igazságügyi
eljárás lefolytatása, állami kárenyhítés
döntő hatósági feladatellátás.

Ágazati jogszabálynak
megfelelő feladat- és
hatáskörgyakorlás, ágazati
jogszabályoknak megfelelő
feladat-és hatásgyakorlás.

II. fokú jogi
segítségnyújtási
szakügyintéző, II. és
I. fokú
áldozatsegítési
szakügyintéző

1 fő

Békés Megyei
Ügyvédi Kamara, jogi Jogszabályban
segítők, rendőrség,
meghatározott
ügyészség, bíróság

29 fő

Miniszterelnökség,
Emberi Erőforrások
jogszabály
Minisztériuma,
alapján vagy az
Nemzeti Adó- és
irányító szerv
Vámhivatal, Magyar
által
Államkincstár, projekt meghatározott
irányító hatóság

7,3

költségvetési
támogatás

folyamatos

112,2

költségvetési
támogatás, saját
bevétel, projekt
költségvetés

irányító szerv
által
meghatározott

jogszabály
alapján
folyamatosan

112,2

költségvetési
támogatás

folyamatos

folyamatos

19,4

költségvetési
támogatás

folyamatos

19,4

költségvetési
támogatás

15 fő

Belügyminisztérium,
Nemzeti Elektronikus
Információbiztonsági
Hatóság

folyamatos

19,4

költségvetési
támogatás

5 fő

pályázatot kiíró
szervezet,
Miniszerelnökség,
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

folyamatos

19,4

pályázati
támogatás

folyamatos

11,6

költségvetési
támogatás

folyamatos

ellenőrzési terv-,
illetve szükség
szerint

23,2

költségvetési
támogatás

2017.07.31

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

15.

2011. évi CXCV. tv.,
2000. évi C. tv.,
Költségvetés, beszámoló, rendszeres
4/2013. (I. 11.) Korm. r.,
adatszolgáltatás készítés, adózási feladatok ellátása,
368/2011. (XII. 31.) Korm. r.,
szociális ellátások pénzügyi rendezése, EU-s
1993. évi III. tv.,
projektek lebonyolítása
1997. évi XXXI. tv.,
63/2006. (III. 27.) Korm. r.

46.

Vagyongazdálkodási feladatok ellátása,
beszámolás, a Kormányhivatal működésének
biztosítása

2011. évi CXCV.tv.,
2011. évi CXCVI. tv.,
2015. évi CXLIII. tv.,
254/2007. (X.4.) Korm. r.

Adatszolgáltatások, működő
intézmény.

A Kormányhivatal működése
pénzügyi szempontból
biztosított.

47.

A Kormányhivatal informatikai rendszerének
üzemeltetése

66/2015. (III.30.) Korm. r.

A Kormányhivatal informatikai
rendszere üzemszerűen működik.

48.

Közreműködés a közigazgatás korszerűsítésével, az
e-közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok 66/2015. (III.30.) Korm. r.
területi összehangolásában, szervezésében

A Kormányhivatal működésével
elégedett ügyfélkör.

49.

A Kormányhivatalban az elektronikus
információbiztonsággal kapcsolatos feladatok
ellátása

A Kormányhivatal informatikai
rendszere eleget tesz az információbiztonsági előírásoknak.

50.

A 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós
források felhasználására kiírt operatív programra
pályázatok készítésében és megvalósításában való
közreműködés

2013. évi L. tv.

pályázati kiírások

Költségvetés, beszámolók,
adatszolgáltatások, adóbevallások.

A Kormányhivatal működése
pénzügyi szempontból
biztosított.

Főosztályvezető

Főosztályvezető

28 fő

Hatékony és korszerű
működés.

Osztályvezető

15 fő

Az állampolgárok számára
színvonalas és jogszabálynak
megfelelő szolgáltatás
nyújtása.

Osztályvezető

15 fő

Biztonságos működés.

A pályázatban megfogalmazott célok Hatékony és korszerű
megvalósulása.
működés.

Osztályvezető

Főosztályvezető

Miniszterelnökség,
Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.,
szolgáltatók
Belügyminisztérium,
Miniszterelnökség,
Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Belügyminisztérium,
Miniszterelnökség,
Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

51.

Az Államigazgatási Kollégium és munkacsoportja
legalább évi két ülésének, legalább évi két jegyzői
értekezlet megszervezése

2010. évi CXXVI. tv., 66/2015.
(III.30.) Korm. r., SzMSz, Ügyrend

Összehangolt, jogszerű intézményi
működés.

Jogszerű feladatellátás,
hatékony intézményi működés.

52.

Ellenőrzések lebonyolítása (évi két komplex
ellenőrzés, közszolgálati ellenőrzés, legalább évi
két iratkezelési és adatkezelési). A vis maior ügyek
helyszíni vizsgálatának megvalósítása a határidő
felén belül

2010. évi CXXVI. tv., 2011. évi
CXII. tv., 2011. évi CXCIX. tv.,
335/2005. (XII.29.) Korm. r.,
9/2011. (II.15.) Korm. r., 66/2015.
(III.30.) Korm. r.

Területi államigazgatási és
önkormányzati szervek jogszerű
működése. Gyorsabb ügyintézés.

Jogi, humánpolitikai
Jogszerű feladatellátás,
és koordinációs
hatékony intézményi működés.
főosztályvezető

15

Jogi, humánpolitikai
és koordinációs
főosztályvezető

3 fő

6 fő

katasztrófavédelmi,
vízügyi
igazgatóságok,
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

Egyéb

Felülvizsgálat
időpontja

Forrás megnevezése

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)

Határidő

Külsős
közreműködő
szervezet

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

Szervezeten belüli
felelős

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja

A feladat
végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

Intézményi feladat
megnevezése

Azonosítási szám

Békés Megyei Kormányhivatal

járási
hivatalvezet
ők, hatósági
és gyámügyi
osztályvezet
ők

Intézményi munkaterv

Forrás megnevezése
költségvetési
támogatás

folyamatos

2017.09.01

309,6

költségvetési
támogatás

2017.07.01

2017.12.31

38,7

költségvetési
támogatás

2017.09.30

39 fő

Jász-Nagykun Szolnok
Megyei
Kormányhivatal, HR
Tanácsadó Iroda

2017.11.20.,
(2018.10.31.)

150,9

Osztályvezető

91 fő

Szociális területen:
Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság; egyéb:
ügyészség, bíróság,
rendőrség

folyamatos

608,2

költségvetési
támogatás

Osztályvezetők,
ideiglenes települési
ügysegédek

43 fő

-

folyamatos

287,4

költségvetési
támogatás

159 fő

Belügyminisztérium,
Budapest Fővárosi
Kormányhivatal,
Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

folyamatos

1 062,6

költségvetési
támogatás és saját
működési bevétel

2016. évi LII. tv., 2011. évi CXCIX.
Hatékony emberi erőforrás
tv. , 2012. évi I. tv., 66/2015.
gazdálkodás, képzett munkaerő,
(III.30.) Korm. r. 19/A §, 321/2016.
jogszerű hatósági ellenőrzés.
(X.27.) Korm r.

Jogszerű feladatellátás,
hatékony intézményi működés.
Ügyfélbarát ügyintézési
Jogi, humánpolitikai
gyakorlat. A szolgáltató jellegű
és koordinációs
közigazgatás erősítése.
főosztályvezető
Magasan képzett
foglalkoztatottak.

55.

Az Egységes Központi Elektronikus Irat- és
Dokumentumkezelési Rendszer II.
projektszakaszára, alkalmazásának kiterjesztésére
való felkészülés, iratkezelési feladatok ellátása

335/2005. (XII. 29.) Korm. r., EISZ,
1137/2016. (III.21.) Korm. h. 3.
Rendezett ügyvitel.
pont, iratkezelési rendelkezésekről
szóló vezetői utasítás

Jogszerű feladatellátás,
hatékony intézményi működés.

56.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. tv.
törvényben meghatározott elektronikus ügyintézési
feltételek biztosítására való felkészülés

57.

"A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási
modell bevezetése" (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15Közigazgatás- és Közszolgáltatás2016-00041) projekt Szolgáltató Kormányhivatal fejlesztési Stratégia (2014-2020)
Modell projektelemének helyi szintű megvalósítása

17 fő

Magyar Államkincstár
folyamatos,
Illetményszámfejtő
illetve éves
Iroda,
továbbképzési
Pénzjegynyomda Zrt.
terv szerint

Jogi, humánpolitikai
és koordinációs
főosztályvezető

80 fő

Ügyfélbarát intézményi működés.

Hatékony intézményi működés, Jogi, humánpolitikai
a szolgáltató jellegű
és koordinációs
közigazgatás erősítése.
főosztályvezető

10 fő

Az ügyfélelégedettség növelése, a
Kormányhivatal szolgáltatói
kultúrájának emelkedése, a
foglalkoztatottak megbecsülésének
növekedése.

Hatékony intézményi működés,
a szolgáltató jellegű
közigazgatás erősítése.

Főigazgató

Miniszterelnökség,
Budapest Főváros
Kormányhivatala,
NISZ Zrt., SDA Zrt.

2017.08.15

Járási Hivatalok
Ellátások megállapítása, hatósági
ellenőrzések, szabálysértési és egyéb
engedélyezési feladatok, kötelezés,
Jogszerű feladatellátás.
szolgalomalapítás, nyilvántartás
vezetés.

58.

Általános és különös hatósági feladatok ellátása

A vonatkozó ágazati jogszabályok
szerint.

59.

Ügysegédi feladatok ellátása figyelembe, véve az
aktív korúak ellátásával összefüggő feladatok
megvalósítását is

66/2015. (III.30.) Korm. r., 1993. évi
Beadványok átvétele, tájékoztatás.
III. tv.

60.

Okmányigazgatási hatósági és Kormányablak egyéb 515/2013 (XII. 30.) Korm. r.,
Jogszerű hatósági ügyintézés,
ügyköreinek szakszerű ellátása, ügyfelek
valamint az egyéb vonatkozó ágazati
tájékoztatás.
várakozási idejének lecsökkentése mellett
jogszabályok szerint.

Kiemelt kormányzati
célkitűzés megvalósítása,
jogszerű feladatellátás.

Jogszerű feladatellátás.

16

Főosztályvezető,
Osztályvezető

Egyéb

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)
65,8

54.

Személyi feltételek biztosítása a Kormányhivatal
feladatellátása érdekében, belső és külső képzések
megvalósítása, a kollégák új hatósági
igazolvánnyal történő ellátásával kapcsolatos
feladatok

4 fő

felsőoktatási-,
szakképző
intézmények,
szakképzési
centrumok, gazdasági
kamara

Felülvizsgálat
időpontja

Határidő

2017.07.05

Jogi, humánpolitikai
és koordinációs
főosztályvezető

Külsős
közreműködő
szervezet

költségvetési
támogatás,
fenntartói térítés

Felsőoktatási intézmények hallgatói, szakképző
intézmények tanulói szakmai gyakorlatának
koordinált biztosítása a Kormányhivatalban

Hatékony intézményi működés.

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

15,5

Szervezeten belüli
felelős

folyamatos

53.

2011. évi CCIV. tv., 2011. évi
CLXXXVII. tv.

Előrelátó emberi erőforrás
gazdálkodás, szakmai utánpótlás
biztosítása.

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja

A feladat
végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

Intézményi feladat
megnevezése

Azonosítási szám

Békés Megyei Kormányhivatal

Intézményi munkaterv

104,5

költségvetési
támogatás

folyamatos

29,0

költségvetési
támogatás

2001. évi LXIV. tv., 496/2016.
(XII.28.) Korm. r.

A régészeti örökség és a műemléki
érték védelme érdekében a
jogbiztonság érvényesítése,
Jogszerű feladatellátás.
jogszabályszerűség elősegítése és
annak betartatása, felügyelete,
ellenőrzése és nyilvántartásba vétele.

Osztályvezető

5 fő

Ingatlan-nyilvántartási feladatok ellátása

1993. évi II. tv., 1996. évi LXXXV.
tv., 1997. évi CXLI. tv., 2003. évi
CXXXIII. tv., 2004. évi CXL. tv.,
2013. évi V. tv., 2013. évi CXXII.
tv., 2013. évi CCXII. tv. és az
ágazatra vonatkozó rendeletek

Közigazgatási közbenső és érdemi
döntés meghozatala, hatósági
közhiteles nyilvántartás, jelentés,
adatszolgáltatás.

Jogszerű feladatellátás.

Osztályvezető

49 fő

Budapest Főváros
Kormányhivatala
(FÖMI jogutódja)

folyamatos

316,8

saját működési
bevétel

folyamatos

Földmérési, földvédelmi, földhasználat,
földminősítési, földműves-nyilvántartási,
földhasználat hatósági engedélyezési illetve
földhasználati-nyilvántartási feladatok. Kiemelt
feladat az állami földek árverését követően – de azt
megelőzően is – a szükséges ingatlanügyi hatósági
eljárások lefolytatása, illetve a tulajdonjogok
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése. A
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő ingatlanügyi hatósági
feladatok ellátása.

2004. évi CXL. tv., 2007. évi
CXXIX. tv., 2012. évi XLVI. tv.,
2013. évi CXXII. tv., 2013. évi
CCXII. tv. és az ágazatra vonatkozó
rendeletek

Közigazgatási közbenső és érdemi
döntés meghozatala, hatósági
(közhiteles) nyilvántartás, jelentés,
adatszolgáltatás.

Jogszerű feladatellátás.

Osztályvezető

57 fő

Budapest Főváros
Kormányhivatala
(FÖMI jogutódja)

folyamatos

368,5

saját működési
bevétel

folyamatos

Osztályvezető

72 fő

Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat,
családsegítő
szolgálatok,
Rendőrség, Bíróság,
Ügyészség,
Államkincstár,
Országos
Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

folyamatos, Ket.ben és az ágazati
jogszabályokban
meghatározottak
szerint

351,0

költségvetési
támogatás

Főosztályvezető,
osztályvezető

9 fő

bíróságok, ügyvédi
kamara, jogi segítők

jogszabályban
rögzített

43,8

költségvetési
támogatás

63.

64.

65.

I. fokú gyámhatósági tevékenység

1997. évi XXXI. tv., 149/1997.
(IX.10.) Korm. r., 331/2006. (XII.
23.) Korm. r., 1952. évi III. tv.,
1952. évi IV. tv., 1959. évi IV. tv,
2013. évi V. tv., 2013. évi
CLXXVII. tv.

66.

Jogi segítségnyújtás hatékony ellátása

2003. évi LXXX. tv., 56/2007.
(XII.27.) IM r.

Jegyzőkönyv, döntés (végzés,
határozat).

Jogszerű feladatellátás.

Jogbiztonság növelése, joghoz jutás
biztosítása.

Szociálisan hátrányos
helyzetben lévő személyek
támogatása.

17

Egyéb

folyamatos

Felülvizsgálat
időpontja

18 fő

Külsős
közreműködő
szervezet

Forrás megnevezése

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja

A feladat
végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

Szervezeten belüli
felelős
Osztályvezető

Magyar Mérnöki
Kamara, Magyar
Építész Kamara,
Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara,
Építésügyi
Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit
Kft.,
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Magyar Mérnöki
Kamara, Magyar
Építész Kamara,
Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara,
Építésügyi
Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit
Kft.,
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Elsőfokú örökségvédelmi hatósági feladatok
ellátása kiemelt figyelemmel a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruházásokra, valamint az
engedély, illetve bejelentés nélküli építkezések és
szabálytalan kivitelezési tevékenységek feltárása

62.

1997. évi LXXVIII. tv., 343/2006.
(XII. 23.) Korm. r.

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)

Elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági és
építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházásokhoz kapcsolódó feladatellátás

Az épített környezet alakítása és
védelme érdekében az építésügy
körében jogbiztonság érvényesítése,
jogszabályszerűség elősegítése és
annak betartatása, építési folyamat
Jogszerű feladatellátás.
felügyelete, építmények műszaki
állapotának ellenőrzése, szabálytalan
építési tevékenységek feltárása és
nyilvántartásba vétele.

Határidő

61.

Intézményi feladat
megnevezése

Azonosítási szám

Békés Megyei Kormányhivatal

Intézményi munkaterv

jogszabályban
rögzített

költségvetési
támogatás

67.

Áldozatsegítés, kárenyhítés hatékony ellátása

A bűncselekmények és a tulajdon
2005. évi CXXXV tv., 1/2006. (I.6.)
elleni szabálysértések áldozatainak
IM r.
támogatása.

A bűncselekmények és
szabálysértések áldozatainak
pénzügyi, jogi, és
érdekérvényesítő
segítségnyújtás.

68.

Közfoglalkoztatási feladatok végrehajtása

2011. évi CVI. tv., 375/2010.
(XII.31.) Korm. r.

A feladat végrehajtása során
meghatározott célértékek elérése.

A foglalkoztatottság növelése,
az álláskeresők számának
csökkentése.

Osztályvezető

56 fő

települési
önkormányzatok

folyamatos

69.

Foglalkoztatási támogatások nyújtása, szolgáltatási
és egyéb hatósági feladatok ellátása;
1991. évi IV. tv., 1994. évi LXVI.
A feladat végrehajtása során
közreműködés az egyes az Európai Unió által
tv., 30/2000. (IX.15.) GM r., 6/1996
meghatározott célértékek elérése.
támogatott források biztosításából fakadó feladatok (VII.16.) MüM r.
előkészítésében

A foglalkoztatottság növelése,
az álláskeresők számának
csökkentése.

Osztályvezető

78 fő

-

folyamatos

692,8

költségvetési
támogatás

járási tiszti főorvos,
közegészségügyi
járványügyi
szakügyintéző,
családvédelmi
szakügyintéző

7 fő

-

folyamatos

39,3

költségvetési
támogatás

éves beszámoló

Főosztályvezető,
osztályvezető

költségvetési
támogatás

70.

Egészségfejlesztési tevékenységek

1991. évi XI.tv., 1992. évi LXXIX.
Hatósági intézkedés, közigazgatási
tv., 32/1992. (XII.23.) NM. r., 1997.
döntés.
évi XLVII. tv.

71.

Járványügyi tevékenység (oltóanyagok, DDD
tevékenység, közegészségügy, kórházhigiéne)

18/1998. (VI.3.) NM. r., 1991. évi
XI. tv., 1997. évi XLVII. tv.

Hatósági intézkedés, nyilvántartások, Közegészségügyi és
közigazgatási döntés.
járványügyi védelem.

járási tiszti főorvos,
közegészségügyi
járványügyi
szakügyintéző

9 fő

-

folyamatos

50,5

költségvetési
támogatás

éves beszámoló

Környezet- és településegészségügy, kémiai
biztonság, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

1991. évi XI. tv., 1997. évi XLVII.
tv., 201/2001. (X.25.) Korm. r.,
1999. évi XLIII. tv., 37/1996. NM.
r., 78/2008. Korm. r., 2000. évi
XXV. tv., 37/2014. (IV.30.) EMMI
r., 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r.,
7/2013. (XI.20.) EMMI r.

Hatósági intézkedés, nyilvántartások,
Közegészségügyi és
szakhatósági állásfoglalás,
járványügyi védelem.
közigazgatási döntés.

járási tiszti főorvos,
közegészségügyijárványügyi
szakügyintéző

13 fő

-

folyamatos

73,0

költségvetési
támogatás

éves beszámoló

Hatósági intézkedés, nyilvántartások. Népegészségügyi érdek.

járási tiszti főorvos,
vezető védőnő

5 fő

-

folyamatos

28,1

költségvetési
támogatás

éves beszámoló

Hatósági intézkedés, nyilvántartások, hatáskörbe tartozó jogszerű
szakhatósági állásfoglalás,
feladatellátás, népegészségügyi
közigazgatási döntés.
érdek.

járási tiszti főorvos,
hatósági
szakügyintéző,
ápolási
szakügyintéző

6 fő

-

folyamatos

33,8

költségvetési
támogatás

éves beszámoló

A közlekedés, valamint a
közlekedésben részt vevő járművek
biztonságának növelése, közlekedési
szolgáltatások jogszerűségének
biztosítása.

Főosztályvezető,Köz
lekedési
osztályvezető

25 fő

Társhatóságok

folyamatos, 21
nap

33,7

költségvetési
támogatás

folyamatos

72.

73.

Védőnői szakfelügyelet

74.

Egészségügyi engedélyezési feladatok, ápolási
szakfelügyelet

75.

Közúti járművek műszaki vizsgálata, átalakítás
engedélyezése, ellenőrzése és ehhez kapcsolódó
feladatok; közúti járművek ellenőrzése,
szankcionálása, üzemeltetésének engedélyezése,
digitális tachográf kártyák ügyintézése

49/2004. (V.21.) ESzCsM. r.,
26/2014. (IV.8.) EMMI r., 51/1997.
(XII.18.) NM r., 26/1997. (IX.3.)
NM r.
96/2003. (VII.15.) Korm. r.,
60/2013.(X.20.) ESzCsM. r., 1991.
évi XI. tv., 1997.évi XLVII. tv.,
4/2000. (II.25.) EüM. r., 1/2000.
(I.7.) ESzCsM r., 20/1996.(VII.26.)
NM. r.
Az NFM által kiadott 2017. évi
Országos Ellenőrzési Terv, 1988. évi
I. tv., 382/2016. (XII.2.) Korm. r.,
156/2009. (VII.29.) Korm. r., 5/1990
KÖHÉM r., 261/2011. (XII.07.)
Korm. r.

Népegészségügyi érdek.

Jogszabályokból adódó
feladatok végrehajtásának
megszervezése, végrehajtása.

18

Egyéb

43,9

Felülvizsgálat
időpontja

Forrás megnevezése

9 fő

Rendőrség,
ügyészség, bíróságok,
családsegítő
szolgálatok,
pszichológiai
tanácsadó

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)

Határidő

Külsős
közreműködő
szervezet

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

Szervezeten belüli
felelős

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja

A feladat
végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

Intézményi feladat
megnevezése

Azonosítási szám

Békés Megyei Kormányhivatal

Intézményi munkaterv

77.

2017. évi EVP és a
Kiemelt, piacfelügyeleti, szolgáltatás-ellenőrzési,
Fogyasztóvédelmi Osztály munkalaboratóriumi vizsgálatok –ellenőrzések; kérelmek, és ellenőrzési terve, 387/2016.
közérdekű bejelentések
(XII.2.) Korm. r. 3. § (2) és (4),
2013. évi CLXV. tv.

78.

Fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálat és Rezsipont
működtetése, fogyasztók oktatása

387/2016. (XII.2.) Korm. r. 3. § (2)
és (4) bek.,, Fgytv. 37/B.§, 17. §

23,5

költségvetési
támogatás

folyamatos

26,8

költségvetési
támogatás

folyamatos

Jogkövető magatartás elősegítése.

Fogyasztók gazdasági
érdekeinek,
igényérvényesítésének,
egészségének, biztonságának
védelme.

Főosztályvezető,
Osztályvezető

7 fő

Fogyasztóvédelemért
felelős miniszter és
2017. december
általa működtetett
31.
laboratóriumok,
szakhatóságok

Tájékozott fogyasztó.

Fogyasztók gazdasági
érdekeinek,
igényérvényesítésének
védelme.

Főosztályvezető,
Fogyasztóvédelmi
osztályvezető

8 fő

Fogyasztóvédelemért 2017. december
felelős miniszter
31.

Főosztályvezető,
Útügyi
Osztályvezető

79.

2003. évi LII. tv., 48/2004. (IV.21.) Megfelelő növényi szaporítóanyag
FVM r., 50/2004. (IV.22.) FVM r. ellátottság és export biztosítása.

Ökológiailag és ökonómiailag
fenntartható mezőgazdasági
termelés és élelmiszerbiztonság.

80.

Növényvédelmi és növény-egészségügyi felügyeleti
tevékenység, növényi termék minőségellenőrzési
feladatok, engedélyköteles hatósági engedélyezési
vizsgálatok, biológiai és technológiai kísérletek,
talajvédelmi engedélyezési, szakhatósági
tevékenység és hatósági ellenőrzési feladatok

2008. évi XLVI tv., 383/2016.
(XII.2.) Korm. r., 2007. évi CXXIX
Az élelmiszer-biztonság növelése. A
tv., 322/2007 (XII.5.) Korm. r.,
termőföld védelmének biztosítása.
36/2006. (V.18.) FVM r., 27/2006.
(II.7.) Korm. r.

Ökológiailag és ökonómiailag
fenntartható mezőgazdasági
termelés és élelmiszerbiztonság.

Főosztályvezető,
osztályvezető

Földművelésügyi hatósági feladatok, Vadászati és
halászati hatósági ügyek

383/2016. (XII.2.) Korm r.,
326/2001. (XII.30.) Korm. r.,
290/2002. (XII.27.) Korm. r., 2011.
évi CLXVIII. tv., 162/2003. (X.16.)
Korm. r., 114/2008. (IX.05.) FVM Jegyzőkönyv, határozat, hatósági
r., 108/2007. (IX.24.) FVM r.,
nyilvántartás.
191/2014. (VII.31.) Korm. r., 1995.
évi CXVII. tv., 435/2015. (XII.28.)
Korm. r., 1993. évi II. tv., 1996. évi
LV. tv., 2013. évi CII. tv.

Jogszerű feladatellátás.

Főosztályvezető,
osztályvezető

19

Főosztályvezető,
osztályvezető

Felülvizsgálat
időpontja
folyamatos

Határidő

költségvetési
támogatás

Külsős
közreműködő
szervezet

299,0

Közúti balesetmegelőzés és
közlekedésre nevelés.
Jogszabályokból adódó
feladatok végrehajtásának
megszervezése, végrehajtása.

17 fő

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
laboratóriumok

folyamatos

159,6

saját működési
bevétel

folyamatos

17 fő

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
laboratóriumok és más
akkreditált
laboratóriumok

folyamatos

100,8

saját működési
bevétel

folyamatos

13 fő

Magyar
Államkincstár,
rendőrség,
szakhatóságok

folyamatos

79,0

költségvetési
támogatás

Egyéb

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

Szervezeten belüli
felelős

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja

13 fő

Megbízással
foglalkoztatott
járművezetői
vizsgabiztosok,
megbízással
folyamatos, 21
foglalkoztatott
nap; 60 nap, 22
közlekedés
munkanap
pedagógusok és
pszichológus.
Társhatóságok, közútés vasút kezelők,
önkormányzatok

A járművezetői vizsgáztatási és
utánképzési igény teljesítésre kerül, a
járművezetők képzésének színvonala
emelkedik. Szakszerű, jogszerű
engedélyek és nyilatkozatok kiadása,
a közlekedésbiztonság növelése.

Növényfajták szaporítóanyagának ellenőrzése és
minősítése, vetőmag vizsgálati és fémzárolási
feladatok

81.

Forrás megnevezése

76.

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)

1988. évi I. tv., 382/2016. (XII.2.)
Korm. r., 24/2005. (IV.21.) GKM. r.,
139/1991. (X.29.) Korm. r.,
93/2012. (V.10.) Korm. r., 20/1984.
(XII.21.) Korm. r.

Közúti járművezetők vizsgáztatása utánképzése, a
képzés ellenőrzése; útügyi engedélyezési,
forgalomtechnikai, útügyi ellenőrzési és
szakhatósági feladatok ellátása

A feladat
végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

Intézményi feladat
megnevezése

Azonosítási szám

Békés Megyei Kormányhivatal

Növényfajtá
k
szaporítóany
agának
ellenőrzése
és
minősítése,
vetőmag
vizsgálati és
fémzárolási
feladatok

Intézményi munkaterv

84.

A nyugdíjakra és a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv hatáskörébe utalt egyéb ellátásokra irányuló
igények jogszerű elbírálása, adategyeztetési
feladatok ellátása

85.

86.

87.

1997. évi LXXXIII. tv., 217/1997.
(XII.1.) Korm. r., 2011. évi CXII.
tv., 386/2016. (XII.2.) Korm. r.,
2003. évi CII. tv., 1996. évi XX. tv.,
2010. évi LXXVI. tv., 1997. évi
LXXX. tv., 195/1997. (XI.5.) Korm.
r., 2011. évi CXCV. tv., 368/2011.
(XII.31.) Korm. r., 2000. évi C. tv,
249/2000. (XII.24.) Korm. r. ,
4/2013. (I.11.) Korm. r., 102/1995
(VIII.25.) Korm. r.

Ellátások megállapítása, elutasítása.
Térítési díj visszafizetés. Adatkérés
véleményezése, adatszolgáltatás, TAJ
képzés, adatbázis rendezés,
jogviszony-rendezés, EU kártya
kiadás. Közgyógyellátási
igazolványok, szakkérdésben döntés.
Keresőképesség, keresőképtelenség
megállapítása.

folyamatos

folyamatos

306,3

költségvetési
támogatás

folyamatos

13 fő

folyamatos

86,8

Főosztályvezető,
osztályvezető,
szakértő főorvos

25 fő

folyamatos

166,9

Főosztályvezető,
osztályvezető

26 fő

folyamatos

161,8

Főosztályvezető,
osztályvezető

52 fő

Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő, Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

Nyugdíjbiztosítási
Ellátások megállapítása,
szolgáltatások biztosítása,
1997. évi LXXXI. tv., 168/1997.
továbbfolyósítása, megszüntetése,
jogszabályok előírásainak
(X.6.) Korm. r.
adategyeztetési eljárás során határozat
maradéktalanul megfelelő
kiadása.
jogalkalmazás.
A megkereső hatóságok részére
Komplex minősítések elvégzése, szakhatósági
A megváltozott
2011. évi CXCI. tv., 7/2012. (II.14.) végzett tevékenység, illetve a
állásfoglalások, és szakértői vélemények készítése,
munkaképességű személyek
NEMFI r.
megváltozott munkaképességű
szakkérdések vizsgálata
rehabilitációja.
ügyfelek minősítése.
A megváltozott munkaképességű
személyek ügyeinek elbírálása,
szakhatósági eljárások elvégzése,
szakkérdések vizsgálata, jogalap
A megváltozott
Megváltozott munkaképességű személyek ellátási 2011. évi CXCI. tv., 327/2011.
nélkül felvett ellátások
munkaképességű személyek
és foglalkozási rehabilitációs ügyek teljes körű
(XII.29.) Korm. r., 327/2012.
visszafizetésének követelése,
ellátásainak kezelése,
vitele
(XI.16.) Korm. r.
foglalkozási rehabilitációs
foglalkozási rehabilitáció
tevékenység megvalósítása, az
megvalósítása.
ügyfelekkel, munkáltatókkal, egyéb
szervezetekkel történő
kapcsolattartás.

Főosztályvezető,
főosztályvezetőhelyettes,
osztályvezető

34 fő

Országos
Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

Főosztályvezető,
osztályvezető,
szakértő főorvos

Ellátások megállapítása,
továbbfolyósítása, megszüntetése, az
A családtámogatási ellátásokra és a fogyatékossági
1998. évi LXXXIV. tv., 223/1998. állam javára bejegyzett jelzálog
támogatásra, nagycsaládos földgázkedvezmény
Jogszabályok, utasítások
(XII.30.) Korm. r., 1998. évi XXVI. joggal kapcsolatos rendelkezési jog
irányuló kérelmek jogszerű elbírálása, lakáscélú
előírásainak maradéktalanul
tv., 141/2000. Korm. r., 28/2009.
gyakorlása, lakáscélú állami
állami támogatásokkal összefüggő feladatok
megfelelő jogalkalmazás.
(VI.25.) KHEM rendelet
támogatásokra állami visszafizetési
ellátása
igény teljesítése, lakáscélú hatósági
jogkör gyakorlása.

20

Országos
Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

Egyéb

költségvetési
támogatás

folyamatos

Felülvizsgálat
időpontja

261,1

Határidő
folyamatos

Külsős
közreműködő
szervezet

FEUVE szerint
és éves
beszámoló

42 fő

BÉMKH
Népegészségügyi
Főosztály, Egységes
Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszer,
Belügyminisztérium,
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal,
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Főosztályvezető,
Békés megye
osztályvezető, járási
élelmiszerbiztonságának és
főállatorvos, hatósági
járványvédelmének biztosítása. állatorvos, élelmiszerbiztonsági felügyelő

Egészségbiztosítással
kapcsolatos feladatok jogszerű
végrehajtása, adat- és
tanúvédelmi szabályok
betartása, jogszerű
feladatellátás, biztosítási
jogviszonyok és azok
nyilvántartásának
rendezettsége, ellátások
hozzáférhetősége.

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma

208,7

saját működési
bevétel +
költségvetési
támogatás

Szervezeten belüli
felelős

Forrás megnevezése

83.

Pénzbeli ellátásokkal, utazási költségtérítéssel
kapcsolatos feladatok, adatvédelmi feladatok
ellátása. TAJ, BSZJ ügyintézés, adatszolgáltatás,
nemzetközi ügyintézés, külföldi munkaviszony
bejelentése. Közgyógyellátási feladatok ellátása.
Anyatej-elszámolás, üzemi baleset elbírálást
követően térítési díj visszafizetés,
keresőképtelenség elbírálás/felülvéleményezés.
Szakértő főorvosi feladatok ellátása.

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)

82.

Élelmiszer- és takarmány- vállalkozásokkal,
borászati tevékenységekkel kapcsolatos hatósági és
igazgatási feladatok. Állatvédelmi,
állategészségügyi, tenyésztési és járványvédelmi
hatósági és igazgatási feladatok. Élelmiszer- és
takarmány vállalkozással kapcsolatos, továbbá
66/2015. (III.30.) Korm. r., 2008. évi Közigazgatási döntés, nyilvántartás,
állatvédelmi, állategészségügyi és járványvédelmi XLVI. tv.
szakhatósági állásfoglalás.
hatósági és igazgatási feladatok. Rendkívüli
járványügyi és élelmiszerlánc-eseménnyel
kapcsolatos intézkedések megtétele, továbbá TIR,
BIR, ENAR, OAIR, TRACES rendszerekkel
kapcsolatos feladatok.

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja

A feladat
végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

Intézményi feladat
megnevezése

Azonosítási szám

Békés Megyei Kormányhivatal

Intézményi munkaterv

89.

20/2014. (III.20.) EMMI r.,
Szociális nyári gyermekétkeztetés, bűnmegelőzési 149/1997. (IX.10.) Korm. r., 2015.
tevékenység koordinálása, a megyei Kábítószerügyi évi munkaterv, ügyrend, 7/2015.
Egyeztető Fórum munkájában való részvétel,
(III.21.) MvM utasítás, 25/2003.
szakmai értekezletek tartása, szakmai irányítás,
(V.13.) ESzCsM r., 1997. évi XXXI.
hivatásos gondnokok ellenőrzése, továbbképzése, tv., megbízási szerződés, 2013. évi
beszámolók, jelentések, statisztikák
CLV. tv., 1993. évi XLVI. tv.,
152/2014. (VI.6.) Korm. r.

90.

Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés

1996. évi LXXV. tv., 1993. évi
XCIII. tv.

Főosztályvezető,
osztályvezető

Valamennyi járási
Folyamatosan,
hivatal hivatalvezetői
illetve
hivatalvezetőnapirendet
helyettesei, hatósági,
tartalmazó
gyámügyi osztályának
meghívó
vezetői, hivatásos
alapján,
gondnokok, belső
jogszabályban
ellenőrzési vezető,
meghatározott
Központi Statisztikai
határidőben.
Hivatal

6,7

költségvetési
támogatás

106,8

költségvetési
támogatás

folyamatos

99,6

Költségvetési
támogatás, eljárási
díjak és eljárási
költségek
áthárítása

évente

folyamatos

29,9

Költségvetési
támogatás, eljárási
díjak és eljárási
költségek
áthárítása

évente

jogszabályok,
Oktatási Hivatal
ütemezése
szerint

15,0

költségvetési
támogatás

jogszabályok,
Oktatási Hivatal
ütemezése
szerint

6,7

költségvetési
támogatás

Alapfeladat, ágazati
jogszabályoknak megfelelő
feladat- és hatáskörgyakorlás,
egységes I. fokú hatósági
joggyakorlat, jogszabály
módosítási javaslatok
előterjesztése.

Főosztályvezető,
osztályvezető

1 fő

Jogkövető munkáltatói magatartás
elősegítése.

A munkavállalók alapvető
jogai érvényesüljenek,
csökkenjen a jogkövető
vállalkozások versenyhátránya,
segítse a legális (adózó)
munkahelyek létesítését. Az
egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzésre
vonatkozó szabályok
megtartásának biztosítása.

Főosztályvezető,
Munkavédelmi és
Munkaügyi
Osztályvezető,
Munkaügyi
szakügyintéző

17 fő

91.

A környezet egészének, valamint elemeinek és
folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, 1995. évi LIII. tv. és végrehajtására
a fenntartható fejlődés biztosítása hatósági
kiadott jogszabályok
eszközökkel

92.

A természeti értékek és területek, tájak, valamint
azok természeti rendszereinek, biológiai
sokféleségének általános védelme, megőrzése,
fenntartása és fejlesztése

1996. évi LIII. tv. és végrehajtására
kiadott jogszabályok

Első fokú hatáskörben kiadott
természetvédelmi engedélyek,
szakhatósági állásfoglalások,
kötelezések.

93.

Hatósági engedélyek kiadása, nyilvántartások
vezetése, ellenőrzések, vizsgaszervezés.

2011. évi CXC tv. 34. §, 79. § (2),
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 160. §, Köznevelési intézmények, állami
229/2012. (VIII.28.) Korm. r. 38. § vizsgarendszer jogszerű működése.
(1)

Egyéb közoktatási feladatok, tájékoztatás

2011. évi CXC tv. 45. § (1) és (6),
47. § (6), 20/2012. (VIII.31.) EMMI
Jogszerű hatósági ügyintézés.
r. 22. § (2), 15/2013. (II.26.) EMMI
r. 16. § (3)

Főosztályvezető

A hatáskörbe tartozó jogszerű
feladatellátás.

Főosztályvezető

Jogszerű feladatellátás.

Főosztályvezető,
osztályvezető

Jogszerű feladatellátás.

Főosztályvezető,
osztályvezető

21

20 fő

6 fő

3 fő

1 fő

-

Jogszabályokban
meghatározott
hatóságok,
szakhatóságok,
nemzeti park
igazgatóság, vízügyi
igazgatóság
Jogszabályokban
meghatározott
hatóságok,
szakhatóságok,
nemzeti park
igazgatóság
vizsgaszervező
intézmények

folyamatos

folyamatos

Felülvizsgálat
időpontja

költségvetési
támogatás

Határidő

46,8

Külsős
közreműködő
szervezet

2004. évi CXL.
törvény szerint,
a 2015. évi
hatósági
ellenőrzési terv
alapján, és
ütemezésben.

Egyéb

Végrehajtásban
közreműködő
munkatársak száma
7 fő

Ágazati
jogszabályokban
meghatározott I. – II.
fokú eljárásban
kijelölt
szakhatóságok,
szakértők, ellenőrző
társhatóságok,
jegyzők, járási
hivatalok

Tájékoztató, jelentés, egyedi utasítás
kiadása feladat elvégzésére,
mulasztás pótlására, jelentéstételre,
beszámolóra kötelezés, tanúsítvány,
megbízási szerződés felmondása,
beszámoló, statisztikai jelentés
készítése.

Első fokú hatáskörben kiadott
környezethasználati, és tevékenységre
A hatáskörbe tartozó jogszerű
vonatkozó környezetvédelmi
feladatellátás.
engedélyek, szakhatósági
állásfoglalások, kötelezések.

94.

Szervezeten belüli
felelős

Az eredmény melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósítását
szolgálja
Alapfeladat, ágazati
jogszabályoknak megfelelő
feladat- és hatáskörgyakorlás,
2015. évi hatósági ellenőrzési
terv végrehajtása,
pernyertesség.

Forrás megnevezése

88.

Szolgáltatói nyilvántartással, foglalkoztatási
engedélyezéssel, hatósági ellenőrzéssel,
gépjárműszerzési, átalakítási támogatással
kapcsolatos I. fokú hatósági feladatok. II. fokú
gyámhatósági és szociális hatáskör, felügyeleti
jogkör gyakorlása, perképviselet

I. – II. fokú eljárás során meghozott
döntések, hatósági ellenőrzésről
készült jegyzőkönyv, perképviselet.
Fellebbezési eljárás során meghozott
I. fokú végzések, II. fokú határozat,
II. fokú végzés, keresetlevélre,
nemperes felülvizsgálati kérelemre
nyilatkozat, alperes jogtanácsosi
perképviselete.

Feladat ellátásának
költsége (millió Ft)

369/2013. (X.24.) Korm. r.,
112/2006. (V.12.) Korm. r.,
102/2011. (VI.29.) Korm. r.,
331/2006. (XII.23.) Korm. r., 1993.
évi III. tv., 63/2006. (III.27.) Korm.
r., 2004. évi CXL. tv. 66/2015.
(III.30.) Korm. r., 11/2015. (V.29.)
KMB utasítás

A feladat
végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete:
(pl. jogszabályi
rendelkezés, eseti
utasítás)

Intézményi feladat
megnevezése

Azonosítási szám

Békés Megyei Kormányhivatal

Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv

Az államigazgatási szerv megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?

2017.

Az intézkedés intézkedési terven belüli
sorszáma:

1.

Az intézkedés megnevezése:

A Hivatalnál dolgozó vezetők és munkatársak
részére tanácsadás és képzések szervezése
közszolgálati etika és integritásmenedzsment
témában

A feladat intézményi munkaterven belüli
azonosító száma:

2.

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti
utasítás, egyéb):

Az államigazgatási szervek integritásirányítási
rendszeréről és az érdekérvényesítők
fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.)
Korm. rendelet (Int. rendelet) 6. § (2)-(3)
bekezdések

A feladat tervezett eredménye:

A Hivatal integritásának erősödése

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja:

Magas színvonalú feladatellátás, etikus, jogszerű
és hatékony intézményi működés

A szervezeten belüli felelős:

integritás tanácsadó

A végrehajtásban közreműködő munkatársak
száma:

1 fő

Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:

Miniszterelnökség, Nemzeti Védelmi Szolgálat

Határidő:

2017. évben folyamatos

A feladat ellátásnak költsége:

3,8 millió Ft

A költség forrása:

Költségvetési támogatás

Felülvizsgálat időpontja:

2017. december 31.

Egyéb (megjegyzés):

-

Az intézkedés tartalmának kifejtése:

A tanácsadás során a hivatásetikai kódex
ismertetése mellett az integritásirányítási
rendszer került bemutatásra. A munkatársak
megismerkednek a hivatásetika alapfogalmaival
és a tanácsadó elérhetőségeivel.
1

Az intézkedés megvalósítása összességében
várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes
és kockázatos?

kevéssé – közepesen – nagyon

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen
mértékben erősíti a közigazgatási szerv
integritását?

kevéssé – közepesen – nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?

2017.

Az intézkedés intézkedési terven belüli
sorszáma:

2.

Az intézkedés megnevezése:

Integritási és korrupciós kockázatok figyelése,
felmérése, elemzése és ezek alapján javaslattétel
vezetői intézkedésre

A feladat intézményi munkaterven belüli
azonosító száma:

2.

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti
utasítás, egyéb):

Az államigazgatási szervek integritásirányítási
rendszeréről és az érdekérvényesítők
fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.)
Korm. rendelet (Int. rendelet) 6. § (1) bekezdése

A feladat tervezett eredménye:

A Hivatal integritásának erősödése

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja:

Magas színvonalú feladatellátás, etikus, jogszerű
és hatékony intézményi működés

A szervezeten belüli felelős:

integritás tanácsadó

A végrehajtásban közreműködő munkatársak
száma:

1 fő

Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:

Miniszterelnökség, Nemzeti Védelmi Szolgálat

Határidő:

2017. évben folyamatos

A feladat ellátásnak költsége:

3,8 millió Ft

A költség forrása:

Költségvetési támogatás

Felülvizsgálat időpontja:

2017. december 31.

Egyéb (megjegyzés):

-

Az intézkedés tartalmának kifejtése:

Folyamatos a vezetőkkel, ügyintézőkkel,
ügykezelőkkel történő konzultáció integritást
2

érintő kérdésekben. Legfontosabb az
összeférhetetlen helyzetekkel kapcsolatban a
lehetséges megoldások kidolgozása. A
munkatársak irányából legtöbbször a
Hivatásetikai Kódexet érintően érkeznek
kérdések, cél a párbeszéd intenzitásának,
őszinteségének magas szinten tartása.
Az intézkedés megvalósítása összességében
várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes
és kockázatos?

kevéssé – közepesen – nagyon

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen
mértékben erősíti a közigazgatási szerv
integritását?

kevéssé – közepesen – nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?

2017.

Az intézkedés intézkedési terven belüli
sorszáma:

3.

Az intézkedés megnevezése:

Az integritási és korrupciós kockázatokra
vonatkozó bejelentések fogadására és
kivizsgálására általános eljárásrend aktualizálása

A feladat intézményi munkaterven belüli
azonosító száma:

2.

A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti
utasítás, egyéb):

Az államigazgatási szervek integritásirányítási
rendszeréről és az érdekérvényesítők
fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.)
Korm. rendelet (Int. rendelet) 4. § (2) bekezdése

A feladat tervezett eredménye:

A Hivatal integritásának erősödése

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja:

Magas színvonalú feladatellátás, etikus, jogszerű
és hatékony intézményi működés

A szervezeten belüli felelős:

integritás tanácsadó

A végrehajtásban közreműködő munkatársak
száma:

1 fő

Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:

Miniszterelnökség, Nemzeti Védelmi Szolgálat

Határidő:

2017. évben folyamatos
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A feladat ellátásnak költsége:

3,8 millió Ft

A költség forrása:

Költségvetési támogatás

Felülvizsgálat időpontja:

2017. december 31.

Egyéb (megjegyzés):

-

Az intézkedés tartalmának kifejtése:

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 39. § (2)
bekezdése szerint a belügyminiszter a Nemzeti
Védelmi Szolgálat útján hangolja össze a
korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő
kormányzati feladatokat.
A kapcsolattartás a Nemzeti Védelmi Szolgálat
Korrupciómegelőzési Főosztályával az eljárási
rendet, illetve annak aktualizálását illetően
folyamatos.

Az intézkedés megvalósítása összességében
várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes
és kockázatos?

kevéssé – közepesen – nagyon

Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen
mértékben erősíti a közigazgatási szerv
integritását?

kevéssé – közepesen – nagyon
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