A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) – a kormányzati stratégia
irányításáról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti – 2022. évi
intézményi munkaterve (a továbbiakban: Terv) a Hivatal működését meghatározó
jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által előírtakból fakadó
kötelezettségeket alapul véve került kidolgozásra. A Terv mellékletét képezi az
államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának
rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében nevesített integritási és
korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv.
A Hivatal célkitűzései, kiemelt intézkedései
A Hivatal – összhangban a 2017-2022. közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervével – az
alábbi célkitűzések mentén végzi tevékenységét:
− Kormányzati célkitűzések területi érvényesítése
− A közigazgatási szolgáltatások minőségének javítása
− Jogkövető magatartás elősegítése
− Egységes jogértelmezési és jogalkalmazási gyakorlat megvalósítása
− Jogszerű feladatellátás
− Integritásalapú szervezeti működés
− Zökkenőmentes és szakszerű szervezeti működés
− Járványhelyzet következtében felmerülő többletfeladatok teljesítése
Fenti célok elérése érdekében a Hivatal a 2022. évben az alábbi kiemelt intézkedések
megvalósítását tervezi:
1) A szervezeti egységekkel és a külső partnerekkel folytatott kormánymegbízotti
kommunikáció fejlesztése
A gyors és pontos információáramlás, a hatékony munkavégzés megvalósítása érdekében
szükséges az intézkedésre kiemelt figyelmet fordítani. Az elérni kívánt eredmény a
hatékonyság növelése, a kormányhivatali tevékenységről megjelenő információk adekvát
jellege.
2) Járványügyi intézkedések megtételének, valamint a Veszprém Megyei Védelmi
Bizottság és a Veszprém Megyei Oltási Munkacsoport tagjai feladatellátásának
koordinációja
A kormánymegbízott, mint a Veszprém Megyei Oltási Munkacsoport vezetője a Veszprém
Megyei Védelmi Bizottság Titkárságát jelölte ki a védekezésben részt vevő szervezetek
feladatvégzésének koordinációjára. Elsődleges cél Veszprém megye lakossága járvány elleni
védettségének kialakítása, az emberi élet védelme, amely kapcsán kiemelt jelentőséggel bír a
fertőzéssel érintett személyek elkülönítése, továbbá a velük kapcsolatba került személyek
felkutatása, szükség szerinti elkülönítése és a járványügyi intézkedések meghozatala.
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3) Európa Kulturális Fővárosa 2023 koordinációja, projekteket érintő területi
tervtanácsi és településrendezési feladatok ellátása, projekthez kapcsolódó beruházások
engedélyezési eljárásainak segítése
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított Európa Kulturális
Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel
összefüggő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása a projekt jogszerű és hatékony
megvalósítása érdekében.
4) A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló kormányhatározatban előírt feladatok
végrehajtása
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 2022. évi kormányhatározat területi szinten
határozza meg a védelmi igazgatás területi és helyi feladatait. A feladat végrehajtása kötelező
érvényű.
5) Gyakorlatok végrehajtása
A Honvédelemben részt vevő szervezetek különleges jogrend időszaki tevékenységének
összehangolása, összekovácsoló gyakorlatok végrehajtása. Az önkéntes műveleti tartalékos
állomány kiképzése, szakmai felkészítése feladataik ellátására. A Megyei Védelmi Bizottság
tagjai és állandó meghívottjai elérhetőségi adatainak pontosítása, elérhetőségének ellenőrzése.
6) Területi Veszélyelhárítási Terv, továbbá a Települések katasztrófavédelmi
besorolásának felülvizsgálata
Az intézkedések oka a Területi Veszélyelhárítási Terv naprakészen tartása, valamint a
veszélyeztető tényezők felülvizsgálata, a települések katasztrófavédelmi sorolásának szükség
szerinti módosítása.
7) Telekalakítással kapcsolatos szakkérdés vizsgálata
A Hivatal Állami Főépítészi Irodája 2021. december 22. napjától megkapott új feladatkörében
– szakkérdés vizsgálatban – közreműködik a telekalakítási eljárásokban az épített környezet
minőségének alakítása érdekében.
8) A településrendezési eszközök, települési tervek módosításával, készítésével
kapcsolatos új eljárásrend bevezetése
A Hivatal az átmeneti időszakban segíti az államigazgatási szervek, az önkormányzatok és a
tervezők munkáját a településrendezési eszközök, a települési tervek módosításának,
készítésének új eljárásrendjével kapcsolatosan az ügyek zavartalan megoldása érdekében.
9) Az Európai Unió és a nemzeti költségvetés által biztosított pénzügyi források teljes
mértékű felhasználásának elősegítése, a támogatások és egyéb intézkedések előírás
szerinti végrehajtása, az érintett jogcímek kiemelt adminisztratív és helyszíni
ellenőrzéseinek végrehajtása meghatározott ütemezés szerint
A Hivatal Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által delegált feladatai tekintetében
mindent megtesz a támogatások és egyéb intézkedések előírás szerinti végrehajtása, az érintett
jogcímek kiemelt adminisztratív, ill. helyszíni ellenőrzéseinek végrehajtása érdekében, a
MÁK által meghatározott ütemezés szerint.
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Ezáltal elősegíthető az Európai Unió és a nemzeti költségvetés által biztosított pénzügyi
források teljes mértékű felhasználása, mellyel növelhető az ügyfél-elégedettség, valamint a
mezőgazdasági termelők pénzügyi forráshoz jutása a gazdaság élénkítése érdekében.
10)
Az Európai Unió és a nemzeti költségvetés által finanszírozott közvetlen,
valamint
egyes
vidékfejlesztési
támogatásokkal
kapcsolatosan
a
megyei
ügyfélszolgálaton érdeklődő ügyfelek szakszerű tájékoztatása
A Hivatal mindent megtesz az Európai Unió és a nemzeti költségvetés által finanszírozott
egyes vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatosan az ügyfelek szakszerű és gyors
tájékoztatása érdekében. Ezáltal növelhető az ügyfél-elégedettség, a szakszerű tájékoztatással
pedig csökkenthető a hibás támogatási és kifizetési kérelmek száma, ezáltal elősegíthető a
pénzügyi források minél nagyobb mértékű felhasználása.
11)
Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásaihoz tartozó támogatási és kifizetési
kérelmek minél gyorsabb, de mindenképpen a megszabott határidők szerinti
feldolgozása
A Vidékfejlesztési Program keretein belül meghirdetett pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan
nagyszámú támogatási, kifizetési, illetve változásvezetési kérelem benyújtására kerül(t) sor. A
kérelmek gyors, szakszerű feldolgozása növeli az ügyfelek elégedettségét.
12)
Veszprém megye természetes fürdőhelyeinek, fürdővizeinek engedélyezése,
ellenőrzése
A nyári szezonban a strandokat az ország minden részéről nagy számban látogatják a
vendégek. Közegészségügyi, járványügyi szempontból fontos, hogy a fürdőzés valódi
kikapcsolódást jelentsen a strandolók részére, a fürdővíz ne váljon fertőzés terjesztőjévé.
13)
Népegészségügyi célú ellenőrzések lefolytatása, szűrések szervezése,
egészségfejlesztési tevékenység koordinálása, Veszprém megye lakossága egészségi
állapotának elemzése
A Hivatal Veszprém megye lakosságának haláloki struktúráját ismerve szervezi a
népegészségügyi célú szűréseket, hogy a szűrővizsgálatokon minél nagyobb legyen a lakosság
megjelenési aránya annak érdekében, hogy a daganatos megbetegedésekből eredő halálozás
csökkenjen. Mindemellett a lakosság halálozási és megbetegedési adatainak elemzésével, az
adatok értékelésével az egészségfejlesztési prioritások meghatározásakor térepidemiológiai
helyzetképet mutat be a szakemberek számára, hozzájárulva a rövid és hosszútávú
egészségtervek megvalósításához.
A Hivatal további prioritásként kezeli az autóbusz-megállók területén elhelyezett, dohányzást
tiltó táblák meglétének, a kollégiumok ágyi poloska fertőzöttségének, valamint a D-vitamint
tartalmazó készítmények – laborítóriumi vizsgálattal alátámasztott – ellenőrzését.
14)
Hulladékgazdálkodási létesítmények ellenőrzése
A releváns jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Hivatal az érintett járások területén
található hulladékgazdálkodási létesítményeket évi gyakorisággal ellenőrzi.
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15)
A települési önkormányzatok 2018. január 1-től létrejött önálló
társadalombiztosítási kifizetőhelyeinek az ellenőrzése
A 2018. évben alakult kifizetőhelyek közül a 2022. évben kiválasztottak első ízben kerülnek
ellenőrzésre. Vizsgálandó, hogy a társadalombiztosítással kapcsolatos jogszabályokat
helyesen alkalmazzák-e, a biztosítottak részére szabályszerűen számfejtik-e az ellátásokat.
Az esetleges jogsértések időben történő feltárásával a jövőbeli helyes jogalkalmazás
biztosítása a cél.
16)
Az egyösszegű kompenzációval és az állapotvizsgálattal összefüggő feladatok
ellátása
A rokkantsági nyugdíjrendszer 2012. évben történt átalakításához kapcsolódóan az
Alkotmánybíróság a 2018. évben megállapította, hogy az Országgyűlés nem alkotott
megfelelő szabályokat az állapotjavulás mértékének, illetve a korábban folyósított rokkantsági
nyugdíj összegének figyelembevételéhez, valamint nem érvényesült garanciális szabály a
korábbi ellátási összeg biztosítására állapotjavulás esetén. Ennek kapcsán a 2011. évi CXCI.
törvény 2021. július 1. napjától új rendelkezéssel egészült ki.
17)
A veszélyhelyzet fennállása miatt elmaradt, 2020. december 5. napja és 2021.
november 9. napja között esedékes, a rehabilitációs területet érintő felülvizsgálatok
lefolytatása
A jogosultság fenntartása meghatározott rendszerességgel elvégzett hatósági felülvizsgálathoz
kötött, amely az ellátásra jogosult személy közreműködésével történik. Annak érdekében,
hogy a veszélyhelyzet ideje alatt elhalasztott felülvizsgálatok megfelelő biztonsággal
elvégzésre kerüljenek, szükséges az erre rendelkezésre álló átmeneti időszak meghatározása.
18)
Hazai forrásból finanszírozott aktív eszköz, és közfoglalkoztatási támogatások
koordinálása, végrehajtása, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelésével összefüggő
megyei feladatok elvégzése
Hazai forrás felhasználásával a regisztrált álláskeresők és inaktív munkavállalók első és
másodlagos munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének, képzésének, vállalkozóvá válásának
támogatása, munkahelyek megtartásának elősegítése.
19)
Európai uniós forrásból finanszírozott programok végrehajtása (GINOP 5.1.1
"Út a munkaerőpiacra"; GINOP 5.2.1 "Ifjúsági Garancia program"; GINOP Plusz 3.2.1
program; GINOP 6.1.1 "Alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése";
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok)
Uniós forrásból finanszírozott programok segítségével a Hivatal az elsődleges munkaerőpiaci
elhelyezkedést, vállalkozóvá válást és felnőttképzést támogatja.
20)
Részvétel a foglalkozási eredetű megbetegedések kivizsgálásában
A foglalkozási eredetű megbetegedéseket az észlelő orvos köteles bejelenteni a Hivatalhoz, és
ezt követően vizsgálni szükséges a körülményeket. A vizsgálati anyag ezután a Nemzeti
Népegészségügyi Központhoz kerül, annak eldöntésére, hogy a bejelentett megbetegedés
valóban foglalkozási eredetű-e.
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Ez a döntés határozza meg a táppénz mértékét. A COVID-19 világjárvány megjelenése óta az
ilyen jellegű megbetegedések száma a sokszorosára növekedett.
21)
Munkaközvetítés
A munkaközvetítés célja az elsődleges munkaerőpiacra lépők számának növelése, a
munkáltatókkal való kapcsolat erősítése, a munkáltatóknál jelenlevő üres álláshelyek
feltárása.
22)
Járási Startmunka mintaprogramok, hosszabb időtartamú közfoglakoztatási
támogatás szervezése, lebonyolítása
A Hivatal a munkaerő-piacról tartósan kiszoruló álláskeresők részére átmeneti foglalkoztatási
lehetőséget biztosít az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, járási
startmunka mintaprogram, valamint az országos közfoglalkoztatási program keretében.
23)
Munkaerőpiaci reformprogram végrehajtása
Kiemelt kormányzati célkitűzés a munkaerő kínálat és a munkaerő kereslet összehangolása,
az álláskeresők minél nagyobb arányú elhelyezése. A Hivatal a program keretében
munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával segíti elő az önálló, hatékony álláskeresést.
Állásfeltáró tevékenységével és a közvetítői tevékenység új alapokra helyezésével segíti elő,
hogy az álláskereső számára megfelelő munkát, a foglalkoztató pedig számára megfelelő
munkaerőt találjon.
24)
Járványvédelmi, mentesítési-gyérítési feladatok szervezése
Az országos mentesítési, készenléti tervek végrehajtása keretében a Hivatal szervezi és
felügyeli az állatbetegségek megelőzését, felderítését, a monitoringprogramok végrehajtását
és a fokozott járványvédelmi felvilágosító munkát.
25)
Engedélyköteles élelmiszer-előállító üzemek működésének engedélyezése,
felügyelete
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia céljainak megvalósítása érdekében az
élelmiszerbiztonsági veszélyek kizárása, fogyasztók védelme monitoring- és célvizsgálatok
segítségével történő ellenőrzésével.
26)
Erdőtelepítési-kivitelezési tervek jóváhagyása
Erdőtelepítés az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési terv alapján
végezhető. Az engedélyezett erdőtelepítési tervek alapján az erdőtelepítők pályázhatnak EU
forrásokra, a telepítések megvalósításával teljesül a Magyarország Kormánya által
kezdeményezett országfásítási program.
27)
Vadásztársaságok járványvédelmi tevékenységének ellenőrzése: az ASP elleni
védekezéssel kapcsolatos, a vadásztársaságok számára kötelezéssel előírt feladatok
végrehajtásának vizsgálata
A Hivatal az afrikai sertéspestis járvány megelőzésével és leküzdésével kapcsolatosan a 2022.
évben kiemelten ellenőrzi a védekezésre kötelezett vadásztársaságok járványvédelmi
tevékenységét, a diagnosztikai kilövések teljesítését, az előírt mintavételek elvégzését, a
nyilvántartások vezetésének, az adatszolgáltatás és a pénzügyi elszámolások pontosságát.
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Az alapvető cél az ASP terjedésének megakadályozása, lassítása, az okozott gazdasági kár
mérséklése.
28)
A vadgyűjtők kiemelt ellenőrzése: az ASP elleni védekezéssel kapcsolatos előírt
feladatok végrehajtásának vizsgálata
A Hivatal az afrikai sertéspestis járvány megelőzésével és leküzdésével kapcsolatosan a 2022.
évben kiemelten ellenőrzi a vadgyűjtő helyeket üzemeltetők járványvédelmi tevékenységét.
Az alapvető cél az ASP terjedésének megakadályozása, lassítása, az okozott gazdasági kár
mérséklése.
29)
A hullagyűjtő helyek kiemelt ellenőrzése: az ASP elleni védekezéssel kapcsolatos
előírt feladatok végrehajtásának vizsgálata
A Hivatal az afrikai sertéspestis járvány megelőzésével és leküzdésével kapcsolatosan a 2022.
évben kiemelten ellenőrzi a hullagyűjtő helyeket üzemeltetők járványvédelmi tevékenységét,
a nyilvántartások vezetésének, az adatszolgáltatás és a pénzügyi elszámolások pontosságát.
Az alapvető cél az ASP terjedésének megakadályozása, lassítása, az okozott gazdasági kár
mérséklése.
30)
A baromfitartó telepek ellenőrzése: a madárinfluenza megjelenését akadályozó
járványvédelmi előírások betartásának ellenőrzése
A Hivatal a baromfipestis járvány megelőzésével és leküzdésével kapcsolatosan a 2022.
évben kiemelten ellenőrzi a baromfitelepek járványvédelmi tevékenységét. Az alapvető cél a
madárinfluenza megjelenésének megakadályozása, fertőzés esetén az okozott gazdasági kár
mérséklése.
31)
„Tisztítsuk meg az országot!” program szakmai kontrollja
„Tisztítsuk meg az Országot!” elnevezéssel projekt indult, amelynek részeként megkezdődött
az elmúlt évtizedekben felhalmozódott, illegálisan lerakott hulladék felszámolása. Alapvető
cél a Magyarországon található illegális hulladéklerakók felszámolása, azonban rendkívül
fontos, hogy újabb illegális lerakók ne keletkezzenek, tehát a megtisztított területek
szennyezés-mentesek maradjanak, amelynek elősegítése szükséges.
32)
A Balaton nádasaiban meglévő illegális bejárók és feltöltések számának
csökkentése
A feladat célja az utóbbi időszakban megszaporodott, a Balaton nádasain át vezetett, azokat
károsító illegális parti bejárók és feltöltések ütemezett felmérése, és az ellenőrzéseket
követően a megszüntetésre történő kötelezése.
33)
A föld tulajdonjogának, használatának megszerzéséhez szükséges engedélyezési
eljárások egységes lefolytatása
Az országos szakmai értekezletek, a Miniszterelnökség és az Agrárminisztérium
jogalkalmazási körlevelei alapján, a járási hivatalok perképviseletének biztosításával a
földforgalmi szakterület megyei joggyakorlatának egységesítése.
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34)
Osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére beadott kérelmek feldolgozása
A földművesek agrárpiaci versenyképességének javítása érdekében az osztatlan közös
földtulajdoni viszonyok felszámolása a mező- és erdőgazdasági célú földek elmúlt
évtizedekben kialakult tulajdonviszonyainak rendezésével és az optimális méretű, átlátható
használati és tulajdoni viszonyokkal rendelkező nemzeti birtokstruktúra kialakításával.
35)
Ingatlan-nyilvántartásban hiányos személyi adattal rendelkező földtulajdonosok
beazonosítása
A földnek minősülő ingatlanok tekintetében az ingatlan-nyilvántartásban viszonylag magas
azon tulajdonosként bejegyzett személyek száma, akiknek az adatai hiányosak. Ezen
probléma következtében az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége sérül, a közös tulajdonban
lévő ingatlan esetén az adott ingatlan piaci forgalmát befolyásolja, hogy az egyes
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak köre nem ismert, illetve rövid időn belül fel sem
deríthető, továbbá az ingatlanok elbirtoklásának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése sem
lehetséges ismeretlen tulajdonos esetén.
36)
Szolgalmi jogok térképi ábrázolása
A szolgalmi jogok (vezetékjogok, használati jogok) határvonalait 2023. február 1. napját
követően az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban is fel kell tüntetni.
37)
Az épületek energetikai jellemzőire vonatkozó előírások, jogszabályi határidők
megismertetése az építtetőkkel, tervezőkkel, az építkezések, kivitelezések egyéb
résztvevőivel
A Hivatal a szakmai segítségnyújtás keretein belül az intézményi célkitűzések megvalósítása
érdekében az építmények energiahatékonysági fejlesztése tekintetében is fontosnak tartja a
megváltozott jogszabályi előírások megismerését. A Területi Építész és Mérnök Kamarákkal
való együttműködés megalapozza az előírások minél szélesebb körben való megismerését.
38)
A veszélyhelyzet ideje alatt hatályos speciális jogszabályi rendelkezések
érvényesülésének vizsgálata
A Hivatal építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében vizsgálja a veszélyhelyzet ideje alatt
hatályos speciális jogszabályi rendelkezések érvényesülését. A vizsgálat eredményeként
feltárhatók és orvosolhatók az esetlegesen előforduló jogsértések, és előmozdítható a jogszerű
feladatellátás.
39)
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos örökségvédelmi
hatósági eljárások ÉTDR-ben történő lefolytatása
A Hivatal 2022. január 1. napjától a régészeti és műemlékvédelmi hatósági eljárásait az
építésügyi hatósági eljárásokkal azonos formában és módon az ÉTDR-ben folytatja le. A
szakrendszerben történő elektronikus ügyintézés fogja biztosítani a közvetlen összeköttetést
az örökségvédelmi nyilvántartással.
40)
Hatósági vizsgálóállomások fejlesztésének előkészítése és megvalósítása
Az elsődleges cél a közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalok által üzemeltetett műszaki vizsgálóállomások fejlesztése a releváns
jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően.
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41)
A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó szabályok módosításából
fakadó feladatok végrehajtása
A 2,5 tonnánál nagyobb, de 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű,
kizárólag árufuvarozásra szánt gépjárműveket vagy járműszerelvényeket üzemeltető,
nemzetközi szállításban részt vevő fuvarozóknak szükséges megfelelni a szakma gyakorlására
vonatkozó jogszabályoknak.
42)
Balaton parti kerékpárutak fejlesztésének építési engedélyezése
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyek között szerepel a Balatont körbeölelő
kerékpárút hálózat fejlesztése, mely fejlesztésekhez tartozó eljárások Veszprém megyét
érintően még nem kerültek teljességgel benyújtásra, illetve a folyamatban lévő eljárások
építtetői kérelemre szünetelnek.
43)
A veszélyhelyzetben kihirdetett jogszabályi változások, valamint minden
önkormányzatot érintő – jogszabályban előírt – döntéshozatalt, vagy feladat teljesítését
igénylő kötelezettségről és annak teljesítési határidejéről, ezen túl az
önkormányzatokkal történő kapcsolattartás során hangsúlyosan felmerülő
jogértelmezési problémákról figyelemfelhívó körlevelek, szükség esetén módszertani
útmutató készítése
Amennyiben jogszabályi változások önkormányzatokat érintő döntéshozatalt igényelnek,
vagy feladat teljesítését írják elő, a Hivatal erre körlevélben hívja fel a figyelmet, szükség
esetén módszertani útmutató kidolgozásával segíti az önkormányzatok működését.
44)
Fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálat és rezsipont működtetése, a fogyasztók és
vállalkozások oktatása és tájékoztatása
A Hivatal ügyfélszolgálaton és rezsiponton tájékoztatja a fogyasztókat a vonatkozó
jogszabályi előírásokról, a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá
az igényérvényesítési lehetőségekről, továbbá nagy hangsúlyt helyez a fogyasztók oktatására.
A fogyasztói ismeretek bővítésével, a fogyasztói tudatosság erősítésével prevenciós,
figyelemfelhívó és tájékoztató feladatokat lát el. A vállalkozások tájékoztatásának célja a
konzultatív fogyasztóvédelmi hatósági szemlélet még inkább érvényre juttatása.
45)
Anyakönyvi Szakmai Nap megszervezése
A Hivatal a jogszabályváltozásokra figyelemmel, az egységes jogértelmezési és
jogalkalmazási gyakorlat érdekében Anyakönyvi Szakmai Napot szervez 2022. II. félévben.
46)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szerinti pénzbeli ellátásokra való jogosultságok megszüntetésének időpontjára
vonatkozó gyakorlat vizsgálata
A fővárosi és megyei kormányhivatalok szociális-, gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatkörében eljáró szervezeti egységei részére kiadott 2022. évi Országos hatósági
ellenőrzési terv alapján a Hivatalnak 2022. augusztus 31. napjáig vizsgálni kell a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti pénzbeli ellátásokra
való jogosultságok megszüntetésének időpontjára vonatkozó gyakorlatot valamennyi járási
hivatal esetében.
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47)
Gyermekünk Védelmében Rendszer gyámhivatali alkalmazása
Szükségessé vált, hogy a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati működés
átláthatósága, korszerűbbé válása integrált informatikai rendszerrel támogatott legyen, ezáltal
biztosítsa az ágazat szereplői közötti papírmentes kapcsolattartást, gyorsítsa az eljárásokat és
lehetővé tegye az ügyviteli hatékonyság növelését.
48)
Adatok végleges hozzáférhetetlenné tételével kapcsolatos feladatok ellátása
Az egyedi sorszámú vonalkóddal és fedőréteggel ellátott adattörlő kódot, valamint a
szolgáltatás internetes elérésének helyét megjelölő feliratot tartalmazó matrica kiosztására,
nyilvántartására és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítésére vonatkozó feladatok
teljesítése.
49)
Szociális ellátások jogszabály szerinti felülvizsgálata
A felülvizsgálati eljárásokat a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021.
évi XCIX. törvény 96. § alapján kell lefolytatni a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról 1993. évi III. törvény 25. § (4) bekezdése szerinti esetekben.
50)
Balatonfüredi Járási Hivatal új hivatali épületének megvalósítása, az épület
berendezéseinek és informatikai eszközeinek beszerzése
A 2022. évi ingatlanfejlesztés keretében megvalósul a Balatonfüredi Járási Hivatal új
épületének felépítése a településrendezési terv szerinti új kialakítású területen, ezzel együtt
sor kerül a berendezések és az informatikai eszközök beszerzése.
51)
Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pontok (KIOSK)
implementálása a kormányablakokban
A KIOSK eszközök üzembehelyezésével a közigazgatás informatikai ellátási hatásfoka javul,
a szolgáltatási szint emelkedik. Egyes ügyintézési folyamatok az ügyfelek számára
önkiszolgáló módon, automatizmusok beépítésével válnak elérhetővé, egyúttal csökkenhet az
ügyintézők leterheltsége. Továbbá az elektronikus ügyintézés lehetősége azok számára is
biztosítható lesz, akik nem rendelkeznek megfelelő technikai eszközzel.
52)
Hálózati és szerverkonszolidáció növelése
Az egyes hálózatok és kiszolgálók szigetszerűségének megszüntetése az informatikai terület
átláthatóbb és hatékonyabb működését szolgálja.
53)
"A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése" projekt
megvalósítása
KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 azonosító számú, "A területi államigazgatási szervek
humánerőforrásának fejlesztése" című projekt kiemelt célja az ügyfelek elégedettségének,
illetve a munkatársak elkötelezettségének és felkészültségének növelése a képzési programok
és humán szempontú egyéb fejlesztő cselekvések megvalósítása által.
54)
Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás (AVSZ) feladatok ellátása
Az állampolgárok az adataikban bekövetkezett változásokat a kormányablakokban is
bejelenthetik a különböző, a rendszerhez csatlakozott szolgáltatók (pl. közmű-, telefon) felé.
A változásokat a kormányablakok, mint közreműködő szerv továbbítják az erre rendszeresített
felületen a szolgáltatók felé.
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55)
Aláírásminta alapú hitelesítési rendszer működtetéséből eredő feladatok
végrehajtása
Az
aláírásminta
alapú
hitelesítési
rendszer
fejlesztésével
megtörtént
a
dokumentumhitelesítésre használt kézi aláírást alapul vevő új elektronikus hitelesítési forma
kialakítása és széles körű bevezetése valamennyi kormányablakban. Ennek során kialakításra
került a kormányablakokban alkalmazható új elektronikus hitelesítés mód, amikor az
elektronikus formában tett hagyományos aláírás biometrikus adatai alapján történik a
jognyilatkozatok hitelesítése. Az elérni kívánt cél az aláírás minta alapú hitelesítési rendszer
népszerűsítése az ügyfelek körében, csökkentve ezzel az adminisztrációs terheket,
egyszerűsítve a hatósági eljárásokat.
56)
Járványügyi helyzettel összefüggő intézkedések miatt lejárt vagy lejáró hivatalos
okmányok megújításának ösztönzése
A veszélyhelyzet megszűnését követően várhatóan növekedni fog a lejárt okmányok
cseréjével kapcsolatos ügyintézések, illetve az ügyfelek száma, ezért fontos, hogy minél több
okmány, még a veszélyhelyzet ideje alatt megújításra kerüljön, a későbbi leterheltség
elkerülése végett.

10

Miniszterelnökség
Kormányzati
Tájékoztatási Központ

Folyamatos

3 766 198 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Folyamatos

7 846 245 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Folyamatos

5 021 597 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Miniszterelnökség
Területi Közigazgatásért
Felelős Államtitkárság
Veszprém-Balaton 2023
Zrt.;
Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata;
a 654/2020. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1.
mellékletében megjelölt
eljárásokat lefolytató
hatóságok

2.

Járványügyi intézkedés megtételének
koordinációja

1997. évi CLIV. törvény

Járvány megfékezése

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Kormánymegbízotti Kabinet vezetője

4 fő

3.

Európa Kulturális Fővárosa 2023
koordinációja

654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

A programsorozat megrendezéséhez kapcsolódó
közigazgatási hatósági eljárások jogszerű, szakszerű,
hatékony lefolytatása

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Kormánymegbízotti Kabinet

2 fő

A védelmi felkészítés egyes
kérdéseiről szóló
kormányhatározatban előírt feladatok
végrehajtása

2022. évi jogszabályok

A lakosság biztonságérzetének növelése, felkészülés a
különleges jogrend kihirdetéséből fakadó megyei
feladatok végrehajtására

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Veszprém Megyei Védelmi Bizottság
Titkársága

3 fő

Veszprém Megyei
Védelmi Bizottság tagjai,
állandó meghívottjai

Folyamatos

6 000 000 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

5.

Gyakorlatok végrehajtása

62/2011. (XII.29.) BM rendelet,
MH KIKNYP,
HM VIF éves bevonultatási terve,
Veszprém Megyei Védelmi Bizottság 2022. évi
Feladat- és Pénzügyi Terve

3 fő

Veszprém Megyei
Védelmi Bizottság tagjai,
állandó meghívottjai,
MH 6. Hadkiegészítő és
Toborzó Központ,
Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Folyamatos

5 000 000 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

6.

Területi Veszélyelhárítási Terv
felülvizsgálata

Tárgyév
június 30.

1 000 000 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

7.

Tárgyév
szeptember 30.

1 000 000 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

8.

Folyamatos

2 000 000 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Védelmi Bizottság Titkársága
4.

A szervezetek hatékony működőképességének
előmozdítása

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Veszprém Megyei Védelmi Bizottság
Titkársága

2011. évi CXXVIII. törvény

Pontosított veszélyelhárítási terv

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Veszprém Megyei Védelmi Bizottság
Titkársága

3 fő

Települések katasztrófavédelmi
besorolásának felülvizsgálata

2011. évi CXXVIII. törvény

Pontosított besorolási terv

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Veszprém Megyei Védelmi Bizottság
Titkársága

3 fő

A COVID-19 járvány kapcsán a
Veszprém Megyei Védelmi Bizottság
és a Veszprém Megyei Oltási
Munkacsoport tagjai
feladatellátásának koordinációja

Az Országos Oltási Munkacsoport, illetve a
Veszprém Megyei Védelmi Bizottság elnöke
utasításai alapján

A megye lakossága járvány elleni védettségének
kialakítása, az emberi élet védelme

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Veszprém Megyei Védelmi Bizottság
Titkársága

3 fő

A Veszprém Megyei
Védelmi Bizottság és a
Veszprém Megyei Oltási
Munkacsoport tagjai

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet,
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

A projekthez kapcsolódó közigazgatási hatósági eljárások
jogszerű, szakszerű, hatékony lefolytatása

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Állami főépítész

3 fő

A területi tervtanács
ügyrendjében
meghatározott tervtanácsi
tagok.

Folyamatos

2 889 437 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

2016. évi CL. törvény,
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet,
735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

A telekalakítási eljárások során a szakkérdések jogszerű
vizsgálata

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Állami főépítész

3 fő

Nincs

Folyamatos

3 010 320 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

Jogszerű feladatellátás

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Állami főépítész

3 fő

Nincs

Folyamatos

1 204 128 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Állami Főépítészi Iroda
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023
projekteket érintő területi tervtanácsi
9.
és településrendezési feladatok
ellátása
10.

Telekalakítással kapcsolatos
szakkérdés vizsgálata

11.

A településrendezési eszközök,
települési tervek módosításával,
készítésével kapcsolatos új eljárásrend
bevezetése
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Veszprém Megyei
Önkormányzat,
Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Egyéb

4 fő

Felülvizsgálat időpontja

Kormánymegbízotti Kabinet

Forrás megnevezése

Végrehajtásban
közreműködő munkatársak
száma

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Feladat ellátásának költsége

Szervezeten
belüli
felelős

Gyors és pontos információáramlás

Határidő

Az eredmény melyik
intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja

3/2020. (II. 28.) MvM utasítás;
eseti kormánymegbízotti utasítás

Külsős
közreműködő
szervezet

A feladat végrehajtásának
eredménye

Kormánymegbízotti Kabinet
A szervezeti egységekkel és a külső
partnerekkel folytatott
1.
kormánymegbízotti kommunikáció
fejlesztése

A feladat eredete

Intézményi feladat
megnevezése

Azono-sítási szám

Intézményi munkaterv 2022.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

Végrehajtásban
közreműködő munkatársak
száma

Határidő

Feladat ellátásának költsége

Forrás megnevezése

Felülvizsgálat időpontja

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály vezetője

26 fő

Magyar Államkincstár
(MÁK)

Folyamatos

79 680 976 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

13.

Az Európai Unió és a nemzeti
költségvetés által finanszírozott
közvetlen, valamint egyes
vidékfejlesztési támogatásokkal
kapcsolatosan a megyei
ügyfélszolgálaton érdeklődő ügyfelek
szakszerű tájékoztatása

2007. évi XVII. törvény,
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
1307/2013/EU rendelet

Ügyfél elégedettség növelése

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály vezetője

13 fő

Magyar Államkincstár
(MÁK)

Folyamatos

26 593 416 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

A támogatások tekintetében a támogatói döntések
Kormányzati célkitűzések
meghozatalát követően a támogatások mihamarabbi teljes
területi érvényesítése
körű kifizetésének elősegítése

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály vezetője

16 fő

Magyar Államkincstár
(MÁK)

Folyamatos

66 061 440 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Fürdővíz
engedélyezése: 2022.
május 1.
Strandok
higiénés ellenőrzése:
2022. szeptember 30.

3 238 930 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

Vidékfejlesztési Program pályázati
felhívásaihoz tartozó támogatási és
14.
kifizetési kérelmek minél gyorsabb,
de mindenképpen a megszabott
határidők szerinti feldolgozása
Népegészségügyi Főosztály

15.

Veszprém megye természetes
fürdőhelyeinek, fürdővizeinek
engedélyezése, ellenőrzése

16.

Népegészségügyi célú szűrések
szervezése, koordinálása, felügyelete

17.

18.

A lakosság egészségének
megtartására és a betegségek
megelőzésére irányuló
egészségfejlesztési tevékenység
irányítása, szervezése és támogatása
A megye és ezen belül a járások
lakossága egészségi állapotának
elemzése a rendelkezésre álló
halálozási és megbetegedési adatok
alapján

Vidékfejlesztési program 2014-2020,
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet

Természetes fürdővizekben történő fürdőzés ne jelentsen
betegség kockázatot a fürdőzők számára

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Népegészségügyi Főosztály vezetője

5 fő

Balatoni Vizirendészeti
Rendőrkapitányság,
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

385/2016 (XII.2.) Korm. rendelet

A lakosság egészségi állapotának javulása, egészséges
nemzet

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Népegészségügyi Főosztály vezetője

2 fő

Nincs

Folyamatos

8 944 800 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

385/2016 (XII.2.) Korm. rendelet

A lakosság egészségi állapotának javulása, egészséges
nemzet

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Népegészségügyi Főosztály vezetője

3 fő

Nincs

Folyamatos

13 440 524 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Jogszerű feladatellátás

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Népegészségügyi Főosztály vezetője

1 fő

Nincs

Folyamatos

4 480 175 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

1991. évi XI. törvény,
1997. évi CLIV törvény,
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.

13

Egyéb

Szervezeten
belüli
felelős

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Külsős
közreműködő
szervezet

Az eredmény melyik
intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja

Ügyfél elégedettség növelése, mezőgazdasági termelők
pénzügyi forráshoz jutása a gazdaság élénkítése
érdekében

A feladat eredete
2007. évi XVII. törvény,
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
1307/2013/EU rendelet

Intézményi feladat
megnevezése

12.

Az Európai Unió és a nemzeti
költségvetés által biztosított pénzügyi
források teljes mértékű
felhasználásának elősegítése, a
támogatások és egyéb intézkedések
előírás szerinti végrehajtása, az
érintett jogcímek kiemelt
adminisztratív és helyszíni
ellenőrzéseinek végrehajtása
meghatározott ütemezés szerint

Azono-sítási szám

A feladat végrehajtásának
eredménye

Intézményi munkaterv 2022.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

Feladat ellátásának költsége

Forrás megnevezése

Felülvizsgálat időpontja
Folyamatos

2022. december 31.

1 303 624 Ft

Költségvetési
támogatás

2022. december 31.

2022. december 31.

1 303 624 Ft

Költségvetési
támogatás

2023. január 1.

Folyamatos

1 303 624 Ft

Költségvetési
támogatás

2023. január 2.

Nincs

2022. március 1. november 30.

977 717 Ft

Költségvetési
támogatás

2023. január 3.

5 fő

Nincs

Folyamatos

4 522 584 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

2022. március 31. és
2023. június 30.

37 719 900 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

33 528 800 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

40 fő

18/1998. (VI.3.) NM rendelet

Kollégiumok megfelelő rovar- és rágcsálóirtása, ágyi
poloska fertőzöttségének megelőzése

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Járási hivatalvezetők, járási
népegészségügyi osztályok vezetői

2 fő

Dohányzást tiltó táblák ellenőrzése
autóbusz megállókban

1998. évi XLII. törvény,
239/2016. (VIII.16.) Korm. rendelet

A jogszabálynak megfelelő dohányzást tiltó táblák
megléte az autóbusz megállókban

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Járási hivatalvezetők, járási
népegészségügyi osztályok vezetői

2 fő

22.

Hulladékgazdálkodási létesítmények
ellenőrzése

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

Jogszabályban előírt éves ellenőrzés megvalósulása

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Járási hivatalvezetők, járási
népegészségügyi osztályok vezetői

2 fő

23.

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendeletben foglalt hatáskörbe tartozó
jelölések vizsgálata és a
1924/2006/EK rendelet szerint
engedélyezett/függőben lévő,
egészségre vonatkozó állítások
ellenőrzése. Fő komponensként Dvitamint tartalmazó készítmények
esetében címkevizsgálat, célzott
laboratóriumi vizsgálatokkal
kiegészítve

37/2004. (IV.26.) EszCsM rendelet

Étrend-kiegészítők biztonságos fogyaszthatósága

Jogkövető magatartás
elősegítése

Járási hivatalvezetők, járási
népegészségügyi osztályok vezetői

2 fő

Egységes jogértelmezés és Családtámogatási és Társadalombiztosítási
jogalkalmazási gyakorlat
Főosztály Ellenőrzési Osztály vezetője

A feladat eredete

Járási hivatalvezetők, járási
népegészségügyi osztályok vezetői

Intézményi feladat
megnevezése

Jogkövető magatartás
elősegítése

Azono-sítási szám

További fertőződések megakadályozása.

Járási hivatalok népegészségügyi osztályai
19.

A megfertőződött, COVID betegekkel
1997. évi CLIV. törvény,
kapcsolatos járványügyi intézkedések
Országos Tisztifőorvos által kiadott eljárásrend
megtétele

20.

Kollégiumok ágyi poloska
fertőzöttségének felmérése, rovar- és
rágcsálóirtásának ellenőrzése

21.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
A települési önkormányzatok 2018.
január 1-től létrejött önálló
1997. évi LXXXIII. törvény
24.
társadalombiztosítási
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet
kifizetőhelyeinek az ellenőrzése
25.

Az egyösszegű kompenzációval és az
állapotvizsgálattal összefüggő
feladatok ellátása

26.

A veszélyhelyzet fennállása miatt
elmaradt, 2020. december 5. napja és
2021. november 9. napja között
esedékes felülvizsgálatok lefolytatása

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény
és a végrehajtási rendeletében előírtak betartatása, helyes
alkalmazása

Nincs
Nincs
Nincs

2011. évi CXCI. törvény 33/B. §-a

Az Alkotmánybíróság által előírt garanciális szabály
biztosítása a korábbi ellátási összeg biztosítására
állapotjavulás esetén

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály vezetője és Rehabilitációs
Ellenőrzési és Ellátási Osztály vezetője

25 fő

Nincs

647/2021. (XI.30.) Korm. rendelet 3. §-a

2020. december 4. napját követően, a veszélyhelyzetre
tekintettel elhalasztott vagy megszüntetett, időszakos
felülvizsgálatra irányuló eljárásokat 2021. december 1.
napját követően meg kell indítani

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály vezetője és Rehabilitációs
Ellenőrzési és Ellátási Osztály vezetője

25 fő

Nincs

14

2022. augusztus 31.

Egyéb

Határidő

Költségvetési
támogatás

Végrehajtásban
közreműködő munkatársak
száma

36 179 611 Ft

Szervezeten
belüli
felelős

Folyamatos

Az eredmény melyik
intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja

Nemzeti Népegészségügyi
Központ, házi- és
gyermekorvosok

A feladat végrehajtásának
eredménye

Külsős
közreműködő
szervezet

Intézményi munkaterv 2022.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

Forrás megnevezése

Felülvizsgálat időpontja
Folyamatos

Folyamatos

55 fő

Magyar Államkincstár,
OFA nKft. képző
intézmények,
munkáltatók,
önkormányzatok,
Belügyminisztérium,
KLIK, ÉNYKK Zrt.

Folyamatos

373 984 531 Ft

GFA, GINOP 5.1.1,
GINOP 5.2.1,
GINOP 6.1.1,
GINOP Plusz
3.2.1 ; TOP

14 fő

Nemzeti Népegészségügyi
Központ, háziorvosok,
foglalkozás-egészségügyi
orvosok

Folyamatos

32 127 228 Ft

Költségvetési
támogatás

3 644 340 Ft

Gazdaságvédelmi
Foglalkoztatási
Alap

2 082 480 Ft

GFA

Folyamatos

69 586 286 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

27 402 483 Ft

Élelmiszerláncfelügyeleti díj,
költségvetési
támogatás

27 320 625 Ft

Élelmiszerláncfelügyeleti díj

Folyamatos

7 613 580

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Határidő

22 fő

Magyar Államkincstár,
munkáltatók, Kamara
képviselői,
önkormányzatok és
intézményeik, országos
közfoglalkoztatók,
egyházak, civil
szervezetek, karitatív
szervezetek

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

27.

28.

29.

Hazai forrásból finanszírozott aktív
eszköz, és közfoglalkoztatási
támogatások koordinálása,
végrehajtása, a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap kezelésével
összefüggő megyei feladatok
elvégzése

Regisztrált álláskeresők elsődleges munkaerőpiacon és
közfoglalkoztatásban történő elhelyezkedésének,
vállalkozóvá válásának támogatása, a
közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő átlépés
elősegítése, munkahelyek megtartásának, új
munkahelyek létesítésének támogatása

Európai uniós forrásból finanszírozott
A 25 év alatti fiatalok, és hátrányos helyzetű
programok végrehajtása
álláskeresők: 25-30 év közötti álláskeresők, CSED,
(GINOP 5.1.1 "Út a
1991. évi IV. törvény,
GYED, GYES, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj
munkaerőpiacra";
100/2021 (II.27.) Korm. rendelet, 320/2014.
igénybevétele után munkaerőpiacra visszatérő
GINOP 5.2.1 "Ifjúsági Garancia
(XII.23.) Korm. rendelet,
álláskeresők, tartós, legalább 6 hónapja nyilvántartott
program"; GINOP Plusz 3.2.1
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,
álláskeresők, alacsony iskolai végzettségűek, 50 év feletti
program;
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet,
álláskeresők és közfoglalkoztatottak
GINOP 6.1.1 "Alacsony iskolai
1407/2013/EU Bizottsági rendelet, 1006/2016
foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiaci
végzettségűek és közfoglalkoztatottak (I.18) Korm. határozat, módszertani útmutató,
elhelyezkedésének elősegítése a vállalkozások
képzése"; Terület- és
munkaerőfejlesztésének támogatása (VMT) segítségével,
Településfejlesztési Operatív
a közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő átlépés
Programok)
elősegítése

Részvétel a foglalkozási eredetű
megbetegedések kivizsgálásában

Járási hivatalok foglalkoztatási osztályai

30.

Munkaközvetítés

31.

Járási Startmunka mintaprogramok
közfoglalkoztatási támogatás,
Hosszabb időtartamú
közfoglakoztatási támogatás
szervezése, lebonyolítása

32.

1991. évi IV. törvény,
100/2021. (II.27.) Korm. rendelet,
320/2014.(XII.23.) Korm. rendelet
2011. évi CVI. törvény,
375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet,
Szakmai eljárásrendek

Munkaerőpiaci reformprogram
végrehajtása

1993. évi XCIII. törvény;
27/1996. (VIII. 28) NM rendelet

A foglalkozási eredetű megbetegedések azonosításának
elősegítése

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Főosztály vezetője,
Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály,
Közfoglalkoztatási Osztály vezetője,

Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Főosztály vezetője,
Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály
Kormányzati célkitűzések
vezetője, projekt menedzserek, járási
területi érvényesítése
hivatalvezető, járási foglalkoztatási osztály
vezetője

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Főosztály vezetője,
Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési
Osztály vezetője,

Folyamatos

1991. évi IV. törvény,
100/2021. (II.27.) Korm.rend.,
Módszertani útmutató a foglalkoztatást elősegítő Növekszik az elsődleges munkaerő-piacon elhelyezkedők Kormányzati célkitűzések
szolgáltatásokról,
száma
területi érvényesítése
Módszertani útmutató a vállalati
kapcsolattartásra

Járási hivatalvezető, Járási foglalkoztatási
osztályok vezetői

7 fő

Munkáltatók, kamarák,
humán és mentori
szolgáltatást nyújtó
szervezetek, képző
intézmények.

2011. évi CVI. törvény,
Foglakoztatás helyettesítő támogatásban részesülők,
375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet, 170/2011.
regisztrált álláskeresők, megváltozott munkaképességűek
(VIII.24.) Korm. rendelet. 320/2014.(XII.13.)
közfoglalkoztatásba történő bevonása
Korm. rendelet, szakmai eljárásrendek

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Járási hivatalvezető, Járási foglalkoztatási
osztályok vezetői

8 fő

önkormányzatok. országos
közfoglalkoztatók,
karitatív szervezetek

A közvetítési tevékenység hatékonyabb, eredményesebb
szintű alkalmazása az elsődleges munkaerőpiacra lépők
számának növelése érdekében

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Járási hivatalvezető, Járási foglalkoztatási
osztályok vezetői

6 fő

Gazdasági szervezetek,
munkáltatók

Járványos állatbetegségek visszaszorítása, leküzdése

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály
vezetője

9 fő

NÉBIH

Biztonságos élelmiszer előállítás

Jogkövető magatartás
elősegítése

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály
vezetője

11 fő

NÉBIH

Folyamatos

A jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő
jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési terv.

Jogkövető magatartás
elősegítése

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
vezetője

16 fő

Nincs

Folyamatos

1991. évi IV. törvény,
100/2021. (II.27.) Korm. rendelet
27/1995. (VII.25.) NM rendelet,
33/1998. (VI.24.) NM rendelet,
1139/2017. (III.20.) Korm. határozat,
320/2014.(XII. 13.) Korm. rendelet

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Agrárügyi Főosztály
33.

34.

35.

2008.évi XLVI. törvény,
Járványvédelmi, mentesítési-gyérítési 113/2008 (VIII.30.) FVM rendelet, 180/2009
feladatok szervezése
(XII.29) FVM rendelet, Országos Főállatorvos
határozatai
Engedélyköteles élelmiszer-előállító
üzemek működésének engedélyezése,
2008. évi XLVI. Törvény
felügyelete
2009. évi XXXVII. törvény,
Erdőtelepítési, -kivitelezési tervek
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet,
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet,
jóváhagyása
433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

15

Folyamatos

Folyamatos

Egyéb

Feladat ellátásának költsége

Folyamatos

Külsős
közreműködő
szervezet

149 593 812 Ft

Gazdaságújtraindítási
Foglalkoztatási
Alap (GFA)
decentralizált és
központi forrásai

Végrehajtásban
közreműködő munkatársak
száma

Szervezeten
belüli
felelős

Az eredmény melyik
intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja

A feladat végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete

Azono-sítási szám

Intézményi feladat
megnevezése

Intézményi munkaterv 2022.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

Szervezeten
belüli
felelős

Végrehajtásban
közreműködő munkatársak
száma

Külsős
közreműködő
szervezet

Határidő

Feladat ellátásának költsége

Forrás megnevezése

Felülvizsgálat időpontja

Járványvédelem erősödése

Jogkövető magatartás
elősegítése

Járási hivatalvezető, járási élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi osztályok
vezetői

4 fő

Nincs

Folyamatos

1 892 290 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

37.

A vadgyűjtők kiemelt ellenőrzése: az
ASP elleni védekezéssel kapcsolatos
előírt feladatok végrehajtásának
vizsgálata

2008. évi XLVI. törvény,
2/2020. évi OFÁ határozat

Járványvédelem erősödése

Jogkövető magatartás
elősegítése

Járási hivatalvezető, járási élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi osztályok
vezetői

4 fő

Nincs

Folyamatos

946 146 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

38.

A hullagyűjtő helyek kiemelt
ellenőrzése: az ASP elleni
védekezéssel kapcsolatos előírt
feladatok végrehajtásának vizsgálata

2008. évi XLVI. törvény,
2/2020. évi OFÁ határozat

Járványvédelem erősödése

Jogkövető magatartás
elősegítése

Járási hivatalvezető, járási élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi osztályok
vezetői

4 fő

Nincs

Folyamatos

946 612 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Járványvédelem erősödése

Jogkövető magatartás
elősegítése

Járási hivatalvezető, járási élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi osztályok
vezetői

4 fő

Nincs

Folyamatos

1 938 938 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Folyamatos

4 072 386 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Folyamatos

4 447 684 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Folyamatos

1 722 537 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

A feladat eredete

Járási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályok

A baromfitartó telepek ellenőrzése: a
madárinfluenza megjelenését
2008. évi XLVI. törvény,
akadályozó járványvédelmi előírások
3/2020. évi OFÁ határozat
betartásának ellenőrzése
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
39.

40.

„Tisztítsuk meg az országot!”
Program szakmai kontrollja

2012. évi CLXXXV. törvény

Az illegális hulladéklerakások felszámolása

Jogkövető magatartás
elősegítése

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője

5 fő

41.

A Balaton nádasaiban meglévő
illegális bejárók és feltöltések
számának csökkentése

2018. évi CXXXIX. törvény
1996. évi LIII. törvény
283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet

A Balaton nádasaiban meglévő illegális bejárók és
feltöltések számának visszaszorulása

Jogkövető magatartás
elősegítése

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Természetvédelmi Osztály vezetője

5 fő

42.

„Veszprém 2023” projekthez
kapcsolódó beruházások
engedélyezési eljárásainak segítése

2020. évi CXLIV. törvény
654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

A szükséges környezetvédelmi és természetvédelmi
engedélyek, hozzájárulások kiadása

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály vezetője

5 fő
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MÁV Zrt.,
OVF,
Magyar Közút Zrt.,
Állami erdészeti
társaságok,
Nemzeti park
igazgatóságok,
Önkormányzatok
Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Veszprém 2030 Kft.

Egyéb

Az eredmény melyik
intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja

2008. évi XLVI. törvény,
2/2020. évi OFÁ határozat

Intézményi feladat
megnevezése

36.

Vadásztársaságok járványvédelmi
tevékenységének ellenőrzése: az ASP
elleni védekezéssel kapcsolatos Vt-ok
számára kötelezéssel előírt feladatok
végrehajtásának vizsgálata

Azono-sítási szám

A feladat végrehajtásának
eredménye

Intézményi munkaterv 2022.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

46.

2020. évi LXXI. törvény

Ingatlan-nyilvántartásban hiányos
személyi adattal rendelkező
földtulajdonosok beazonosítása

2020. évi LXXI. törvény

Szolgalmi jogok térképi ábrázolása

2012. évi XLVI. törvény,
8/2018. (VI. 29.) AM rendelet

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Európa Kulturális Fővárosa 2023
programsorozat megrendezéséhez
47. szükséges létesítményfejlesztésekkel
összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek lefolytatása

654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

Külsős
közreműködő
szervezet
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara

Az osztatlan közös földtulajdonú ingatlanok száma
csökken

Földhivatali Főosztály vezetője

Nincs

A közigazgatási
szolgáltatások minőségének
javítása

Földhivatali Főosztály vezetője

Szolgalmi jogok, állandó jellegű földmérési jelek,
földminősítési mintaterek, vezetékjog, villamos
A közigazgatási
berendezések elhelyezését biztosító használati jog állami szolgáltatások minőségének
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban való
javítása
megjelenítése

Földhivatali Főosztály vezetője

Az ingatlan-nyilvántartási adatok teljesebbek és
pontosabbak lesznek.

Jogszerű feladatellátás, a rendeletben meghatározott,
kiemelt jelentőségű eljárásokban

48.

Az épületek energetikai jellemzőire
vonatkozó előírások, jogszabályi
határidők megismertetése az
építtetőkkel, tervezőkkel, az
építkezések, kivitelezések egyéb
résztvevőivel

49.

A veszélyhelyzet ideje alatt hatályos
speciális jogszabályi rendelkezések
érvényesülésének vizsgálata

143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

Jogszerű feladatellátás

50.

A régészeti örökség és a műemléki
érték védelmével kapcsolatos
örökségvédelmi hatósági eljárások
ÉTDR-ben történő lefolytatása

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet

Jogszerű feladatellátás

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet;
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

10 fő
ingatlannyilvántatás
i ügyintéző
80%-os
időráfordítá
s
5 fő
földmérési
ügyintéző
20%-os
időráfordítá
s

Jogszerű feladatellátás

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
vezetője; Építésügyi Osztály 4. vezetője

10 fő
ingatlannyilvántartá
si ügyintéző
20%
időráfordítá
s
10 fő
földmérési
ügyintéző
10%
időráfordítá
s

Nincs

Nincs

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

39 098 266 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

39 124 416 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

8 438 560 Ft

Költségvetési
támogatás

3 195 601 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Folyamatos

10 fő

Veszprém 2030 Zrt,;
Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata;
Veszprémi Érsekség;

Folyamatos

9 631 456 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Folyamatos

50 302 996 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
vezetője

30 fő

Magyar Építészek
Veszprém Megyei
Kamarája;
Veszprém Megyei
Mérnök Kamara
(Területi Építész és
Mérnök Kamara)

Egységes jogértelmezés és
jogalkalmazási gyakorlat

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Osztályvezetői

30 fő

Nincs

Folyamatos

50 302 996 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
vezetője; Építésügyi Osztály 4 vezetője

6 fő

Nincs

Folyamatos

34 204 320 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

17

Egyéb

Végrehajtásban
közreműködő munkatársak
száma
4 fő 100%
10 fő 50%

Felülvizsgálat időpontja

Szervezeten
belüli
felelős
Földhivatali Főosztály vezetője

Határidő

Az eredmény melyik
intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja
Egységes jogértelmezés és
jogalkalmazási gyakorlat

Forrás megnevezése

45.

Osztatlan közös földtulajdon
megszüntetésére beadott kérelmek
feldolgozása

A földforgalommal kapcsolatos hatósági eljárások
megyei szintű egységesítése

Feladat ellátásának költsége

44.

2013. évi CXXII. törvény,
2013. évi CCXII. törvény,
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

A feladat végrehajtásának
eredménye

Földhivatali Főosztály
A föld tulajdonjogának, használatának
megszerzéséhez szükséges
43.
engedélyezési eljárások egységes
lefolytatása

A feladat eredete

Intézményi feladat
megnevezése

Azono-sítási szám

Intézményi munkaterv 2022.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

Végrehajtásban
közreműködő munkatársak
száma

Külsős
közreműködő
szervezet

Határidő

Feladat ellátásának költsége

Közlekedési és Műszaki Engedélyezési
Főosztály főosztályvezetője

2 fő

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal,
Energotest Kft.

2022. december 31.

5 840 000 Ft

Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály
51.

Hatósági vizsgálóállomások
fejlesztésének előkészítése és
megvalósítása

52.

A közúti fuvarozói szakma
gyakorlására vonatkozó szabályok
módosításából fakadó feladatok
végrehajtása

53.

Balaton parti kerékpárutak
fejlesztésének építési engedélyezése

Hatósági Főosztály
A veszélyhelyzetben kihirdetett
jogszabályi változások, valamint
minden önkormányzatot érintő –
jogszabályban előírt – döntéshozatalt,
vagy feladat teljesítését igénylő
kötelezettségről és annak teljesítési
54.
határidejéről, ezen túl az
önkormányzatokkal történő
kapcsolattartás során hangsúlyosan
felmerülő jogértelmezési
problémákról figyelemfelhívó
körlevél, szükség esetén módszertani
útmutató készítése

55.

56.

57.

Fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálat és
rezsipont működtetése, a fogyasztók
és vállalkozások oktatása és
tájékoztatása

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet,
1061/2021. (II.19.) Korm. határozat

1071/2009/EK RENDELET
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját
számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj
ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás
személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel
összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011.
(XII. 7.) Korm. rendelet 3.§. (1) bek. a) pont, 7. §. (2)
bek. 8.§.(2) bek. a) pont teljesítése

Egységes jogértelmezés és
jogalkalmazási gyakorlat

2 fő

Nincs

2022. május 21.

1 748 400 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

3 027 664 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Az adott terület közlekedésének biztonságosabbá tétele,
és az úthasználók gyorsabb eljutása a célterületre

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Közlekedési és Műszaki Engedélyezési
Főosztály Útügyi Osztály osztályvezetője

4 fő

2011. évi CVXXXIX. Törvény

Törvényességi felügyeleti munka hatékonyságának
javítása, jogkövető magatartás elősegítése

Egységes jogértelmezés és
jogalkalmazási gyakorlat

Hatósági Főosztály Törvényességi
Felügyeleti Osztály vezetője

9 fő

1997. évi CLV. törvény,
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

A fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme,
igényérvényesítésének elősegítése, a fogyasztói
tudatosság erősítése. A vállalkozások jogkövető
magatartásának elősegítése.

Jogkövető magatartás
elősegítése

Hatósági Főosztály Fogyasztóvédelmi
Osztály vezetőjét helyettesítő
szakügyintéző

Egységes jogalkalmazási gyakorlat

Egységes jogértelmezés és
jogalkalmazási gyakorlat

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási
Osztály vezetője

Jogszerű feladatellátás

A közigazgatási
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
szolgáltatások minőségének
Osztály vezetője
javítása
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2022. december 31.

Közlekedési és Műszaki Engedélyezési
Főosztály Közlekedési Osztály
osztályvezetője

1988. évi I. törvény,
345/2012 (XII.6.) Korm. rendelet

Anyakönyvi Szakmai Nap
2010. évi I. törvény
megszervezése
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
1993. évi III. törvény;
törvény szerinti pénzbeli ellátásokra Országos hatósági ellenőrzési terv a fővárosi és
való jogosultságok megszüntetésének megyei kormányhivatalok szociális és gyámügyi
időpontjára vonatkozó gyakorlat
feladatkörben eljáró szervezeti egységei részére
vizsgálata

Költségvetési
támogatás
EKR000505622021

Építtető és a kérelem
benyújtásakor hatályban
lévő jogszabályi környezet
Kérelem benyújtásától
szerint érintett
számított 30 nap
szakhatóságok,
közműkezelők, útkezelők,
egyéb érintettek

Nincs

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

940 751 Ft

Folyamatos

12 fő

Oktatási intézmények,
békéltető testület,
kereskedelmi és
iparkamara, fogyasztói
érdekek képviseletét ellátó
egyesületek

Folyamatos

5 598 072 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

2 fő

Nincs

2022. szeptember 20.

350 000 Ft

Költségvetési
támogatás

2022. december 31.

4 fő

Nincs

2022. augusztus 31.

444 000 Ft

Költségvetési
támogatás

2022-08-31

Egyéb

Szervezeten
belüli
felelős

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Felülvizsgálat időpontja

Az eredmény melyik
intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja

A hatósági vizsgálóállomásoknak a közúti járművek
műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 5. számú mellékletében szereplő
követelményeknek megfelelő fejlesztése

Forrás megnevezése

A feladat végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete

Intézményi feladat
megnevezése

Azono-sítási szám

Intézményi munkaterv 2022.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

Külsős
közreműködő
szervezet

Határidő

Feladat ellátásának költsége

Forrás megnevezése

Felülvizsgálat időpontja

5 fő

szoftverfejlesztő cégek

Folyamatos

2 186 364 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Folyamatos

4 372 728 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Járási hivatalok hatósági és gyámügyi / gyámügyi osztályai
58.

Gyermekünk Védelmében Rendszer
gyámhivatali alkalmazása

1997. évi XXXI. törvény, 149/1997. (IX.10.) Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő szervek között
A közigazgatási
Járási hivatalvezető, hatósági és gyámügyi
Korm. rendelet, 415/2015. (XII.23.) Korm.
megvalósul az egységes programhasználat korszerű
szolgáltatások minőségének
/ gyámügyi osztályok vezetői
rendelet
elektronikus ügyintézés formájában.
javítása

59.

Adatok végleges hozzáférhetetlenné
tételével kapcsolatos feladatok
ellátása

726/2020. (XII.31.) Korm. rendelet

A feladat pontos és precíz ellátása

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Járási hivatalvezető, hatósági és gyámügyi
/ gyámügyi osztályok vezetői

10 fő

magyarországi székhellyel
vagy telephellyel
rendelkező természetes
vagy jogi személy, aki
kereskedelmi
tevékenysége folytatása
során fogyasztó részére
tartós adathordozót
értékesít

60.

Szociális ellátások jogszabály szerinti
felülvizsgálata

1993. évi III. tövény,
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Szociális ellátásban részesülők ellátásának
továbbfolyósítása

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

Járási hivatalvezető, hatósági és gyámügyi
/ gyámügyi osztályok vezetői

4 fő

Nincs

Folyamatos

2 623 636 Ft

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
61.

Balatonfüredi Járási Hivatal új
hivatali épülete megvalósítása

2022. évi költségvetés

A 2022. évi ingatlanfejlesztés keretében megvalósul az
új járási hivatali épület felépítése a településrendezési
terv szerinti új kialakításún területen.

A közigazgatási
szolgáltatások minőségének
javítása

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési
Osztály vezetője

4 fő

V-BER Mérnöki és
Tender Korlátolt
Felelősségű Társaság

2022. február 15 .

130 057 188 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

62.

Balatonfüredi Járási Hivatal új
hivatali épülete berendezéseinek és
informatikai eszközeinek beszerzése

2022. évi költségvetés

A 2022. évi ingatlanfejlesztés keretében megvalósuló új
A közigazgatási
járási hivatali épület berendezéseinek és informatikai
szolgáltatások minőségének
eszközeinek beszerzése
javítása

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési
Osztály vezetője

4 fő

Kivitelező vállalkozó

2022. február 15 .

64 000 000 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

63.

A közúti gépjármű-közlekedési
hatóságként eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalok által üzemeltetett
műszaki vizsgálóállomások fejlesztése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési
Osztály vezetője és a Közlekedési és
Műszaki Engedélyezési Főosztály vezetője

6 fő

Kivitelező vállalkozó

2022. szeptember 30.

5 000 000 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

64.

Mesterséges intelligenciával
támogatott ügyintézési pontok
(KIOSK) implementálása a
kormányablakokban

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058

2022. október 31.

814 879 Ft

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15-202000058

2022. november 30.

65.

Hálózati és szerverkonszolidáció
növelése

EKOP-1.2.26-2013-2013-0001

2022. július 31.

4 306 575 Ft

EKOP-1.2.262013-2013-0001

2022. szeptember 30.

1061/2021. (II. 19.) Korm. határozat

A műszaki vizsgálóállomás teljes körű fejlesztése

A közigazgatási
szolgáltatások minőségének
javítása

Az állampolgárok az automatizálható feladatokat
A közigazgatási
önállóan, hatósági környezetben, de ügyintézők nélkül is szolgáltatások minőségének
elkezdhessék vagy akár teljesen lefolytassák.
javítása

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Informatikai Osztály vezetője

9 fő

Informatikai rendelkezésre állás, információbiztonság
növelése

A közigazgatási
szolgáltatások minőségének
javítása

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Informatikai Osztály vezetője

14 fő

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

Az ügyfelek elégedettségének, illetve a munkatársak
elkötelezettségének és felkészültségének növelése a
területi államigazgatás humánerőforrásának fejlesztése,
valamint a közszolgáltató szervek átvilágítása

A közigazgatási
szolgáltatások minőségének
javítása

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs
Főosztály vezetője,
Projekt Osztály vezetője

36 fő

Miniszterelnökség

2022. február 28.

42 904 441 Ft

KÖFOP-2.1.3VEKOP-15-201600002

Folyamatos

Járási hivatalvezető, járási kormányablak
osztályok vezetői

40 fő

a rendszerhez csatlakozott
szolgáltatók

Folyamatos

7 866 840 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Járási hivatalvezető, járási kormányablak
osztályok vezetői

14 fő

Nincs

Folyamatos

2 753 394 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Járási hivatalvezető, járási kormányablak
osztályok vezetői

20 fő

Belügyminisztérium

2022. június 30.

4 301 927 Ft

Költségvetési
támogatás

Folyamatos

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
66.

"A területi államigazgatási szervek
humánerőforrásának fejlesztése" című projekt
megvalósítása

Belügyminisztérium;
Budapest Főváros
Kormányhivatala,
IdomSoft Zrt.,
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség,
NISZ Zrt.
Budapest Főváros
Kormányhivatala, NISZ
Zrt, ME Informatikai
Főosztály

Járási hivatalok kormányablak osztályai
67.

Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás
(AVSZ) feladatok ellátása

672/2021.(XII.2.) Korm. rendelet,
86//2019. IV.23.) Korm. rendelet

A lakosság adminisztratív terheinek csökkentése,
egyablakos változás ügyintézési szolgáltatás

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

68.

Aláírásminta alapú hitelesítési
rendszer működtetéséből eredő
feladatok végrehajtása

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 86/2019.
(IV.23.) Korm. Rendelet

Közigazgatási szolgáltatások bővítése

Kormányzati célkitűzések
területi érvényesítése

69.

Járványügyi helyzettel összefüggő
intézkedések miatt lejárt vagy lejáró
hivatalos okmányok megújításának
ösztönzése

2021. évi CXXX. törvény

jogbiztonság érvényesülésének követelménye

Jogkövető magatartás
elősegítése

19

Egyéb

Végrehajtásban
közreműködő munkatársak
száma

Szervezeten
belüli
felelős

Az eredmény melyik
intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja

A feladat végrehajtásának
eredménye

A feladat eredete

Intézményi feladat
megnevezése

Azono-sítási szám

Intézményi munkaterv 2022.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv
Veszprém Megyei Kormányhivatal
2022.
Az államigazgatási szerv megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?

2022.

Az intézkedés intézkedési terven belüli
sorszáma:

1.

Az intézkedés megnevezése:

Integritás tárgyú előadás külső szerv
bevonásával

Az intézkedés intézményi munkaterven belüli
azonosító száma:
Az intézkedés mely – az integrált
Korrupció, csalás (12),
kockázatkezelési rendszeren belül azonosított
Jogszabálysértő döntéshozatal (6)
– kockázat(ok) kezelésére irányul? (A
kockázat(ok) mértékének feltüntetésével.)
Az intézkedés tervezett eredménye:

Munkatársaknak szervezett képzés

A szervezeten belüli felelős:

Integritás tanácsadó

A végrehajtásban közreműködők:

-

Határidő:

2022. december 31.

Az intézkedés tartalmának kifejtése:

A gyakorlatorientált előadások erősítik a
munkatársak tudatosságát.

Az államigazgatási szerv megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?

2022.

Az intézkedés intézkedési terven belüli
sorszáma:

2.

Az intézkedés megnevezése:

Belső képzés integritás tárgykörben

Az intézkedés intézményi munkaterven belüli
azonosító száma:
Az intézkedés mely – az integrált
Korrupció, csalás (12),
kockázatkezelési rendszeren belül azonosított
Jogszabálysértő döntéshozatal (6)
– kockázat(ok) kezelésére irányul? (A
kockázat(ok) mértékének feltüntetésével.)
Az intézkedés tervezett eredménye:

Tematikus előadások megtartása

A szervezeten belüli felelős:

Integritás tanácsadó
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A végrehajtásban közreműködők:

-

Határidő:

2022. december 31.

Az intézkedés tartalmának kifejtése:

A belső képzés lehetőséget biztosít az
integritás témájának, fontosságának
folyamatos napirenden tartására, valamint az
integritás tanácsadóval való személyes
találkozásra.

Az államigazgatási szerv megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?

2022.

Az intézkedés intézkedési terven belüli
sorszáma:

3.

Az intézkedés megnevezése:

Szervezeti stratégia felülvizsgálata

Az intézkedés intézményi munkaterven belüli
azonosító száma:
Az intézkedés mely – az integrált
Korrupció, csalás (12),
kockázatkezelési rendszeren belül azonosított
Jogszabálysértő döntéshozatal (6)
– kockázat(ok) kezelésére irányul? (A
kockázat(ok) mértékének feltüntetésével.)
Az intézkedés tervezett eredménye:

Felülvizsgált stratégia

A szervezeten belüli felelős:

Integritás tanácsadó

A végrehajtásban közreműködők:

Önálló jogállású szervezeti egységek vezetői

Határidő:

2022. december 31.

Az intézkedés tartalmának kifejtése:

A 2016-ban elfogadott Stratégiai Terv 5 évre
(2017-2022) szól, emiatt 2022-ben
szükséges annak felülvizsgálata.

Az államigazgatási szerv megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?

2022.

Az intézkedés intézkedési terven belüli
sorszáma:

4.

Az intézkedés megnevezése:

Munkatükör készítése

Az intézkedés intézményi munkaterven belüli
azonosító száma:
Az intézkedés mely – az integrált
Korrupció, csalás (12),
kockázatkezelési rendszeren belül azonosított
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– kockázat(ok) kezelésére irányul? (A
kockázat(ok) mértékének feltüntetésével.)

Jogszabálysértő döntéshozatal (6)

Az intézkedés tervezett eredménye:

A munkatükör felvételéről készített jelentés
és ezen keresztül a szervezeti kultúra
erősítése.

A szervezeten belüli felelős:

Integritás tanácsadó

A végrehajtásban közreműködők:

-

Határidő:

2022. december 31.

Az intézkedés tartalmának kifejtése:

Egy adott szervezeti egység működésének,
a munkatársak szervezeti működéssel
kapcsolatos véleményének megismerése.

3

