
 

 

A hatékony és költségtakarékos gazdálkodás érdekében 2006. évben tett 

intézkedések 

 

A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal rendelkezésére bocsátott 2006. évi költségvetési keretekbıl adó-
dóan a szakmai és funkcionális feladatellátás, valamint hivatali mőködtetés már év elején látható finanszí-
rozási feszültségei szükségessé teszik a rendelkezésre álló erıforrások és feladatrendszer összehangolását, 
a hivatali források lehetséges növelését, valamint a mőködési kiadások szakmai munkát nem veszélyezte-
tı csökkentését. 

A hivatal fizetıképességének megırzése, a 2006. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása, vala-
mint a kötelezı tartalékképzési kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi intézkedéseket adom 
ki: 

I. Bevételnövelı intézkedések 

1. Valamennyi szervezeti egység kiemelt feladatát képezi, hogy feladat és hatáskörében képzé-
sek- továbbképzések szakmai napok szervezésével segítse elı az elıírt mőködési bevételek 
teljesítését. 

2. A rendezvények szervezésénél általános elvárás a legalább 50%-os pénzforgalmi eredmény el-
érése, melyet a részvételi díjak 10-15 %-os emelésével, a résztvevıi létszám növelésével, il-
letve a rendezvényi költségek csökkentésével kell biztosítani. 

3. Az egyes rendezvények pénzügyi paramétereit az Önköltségszámítási Szabályzat szerinti elı-
kalkulációban szükséges rögzíteni, melyet a kötelezettségvállalásra és ellenjegyzésre jogosult 
vezetık kötelesek aláírni. 

4. Rendezvények szervezésére csak jóváhagyott elıkalkulációt követıen, az abban foglaltaknak 
megfelelıen kerülhet sor. 

5. Biztosítani szükséges a részvételi díjaknak a rendezvényeket megelızı beszedését. 

6. A befizetéseket követıen haladéktalanul szükséges intézkedni a részvételi díjak kiszámlázásá-
ra  

7. Számlázára történı intézkedést követıen haladéktalanul el kell végezni a részvételi díjak ki-
számlázását és a számlák postázását, ill. kézbesítését. 

8. Hivatali követelésállomány csökkentése érdekében a fizetési határidı letelte után haladéktala-
nul kell intézkedni a kintlévıségek beszedésére.  

9. A hivatali oktatásokat, továbbképzéseket és rendezvényeket lehetıleg november hónappal be-
zárólag úgy kell megtartani, hogy a kiszámlázott részvételi díjakból befolyt bevételek még 
2006. évben felhasználhatók legyenek. 

10. Folytatni szükséges a dolgozói magán-telefonbeszélgetések, illetve a normán felüli telefon-
költségek befizettetésének gyakorlatát az erre vonatkozó hivatali szabályzatban foglaltaknak 
megfelelıen. 

11. Értékesíteni kell a hivatal vagyonkezelésében álló, 1998. ill.1999. években beszerzett GIK-300 
frsz. SKODA FELICIA, valamint GUP-172 frsz. SUZUKI típusú személygépjármőveket. 

12. Folyamatosan fel kell tárni a hivatal használaton kívüli, felesleges vagyontárgyait és gondos-
kodni kell értékesítés útján történı hasznosításukról. 

13. Törekedni kell további eseti, vagy folyamatos bevételt biztosító lehetıségek felkutatására a 
források bıvítése érdekében. 
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II. Kiadáscsökkentı intézkedések 

1. Személyi juttatások 

1.1. Felül kell vizsgálni az öregségi nyugdíjjogosultságot szerzett, vagy év közben szerzı dol-
gozók továbbfoglalkoztatását. 

1.2. Megfelelı munkaszervezési intézkedésekkel szükséges kiváltani az év közben esetlegesen 
megüresedı álláshelyek miatti helyettesítési díjak kifizetését. 

1.3. A hivatali szakmai napok, oktatások, rendezvények szervezéséért, azokon elıadások meg-
tartásáért saját dolgozónak megbízási díj 2006. évben sem fizethetı, a külsı elıadók díja-
zása elızetes hivatalvezetıi engedéllyel történhet. 

1.4. A hivatal éves továbbképzési tervében szereplı köztisztviselıi képzések elıadói óradíjai az 
alábbiak szerint fizethetık: 

- ROP 3.1.1. program keretében folytatott képzések esetében elıadói óradíjak a hi-
vatal rendelkezésére bocsátott elıleg kötelezettségvállalással nem terhelt marad-
ványa szintjéig fizethetık, 

- egyéb központi képzések elıadói óradíjainak kifizetése a képzés fedezetéül szol-
gáló pénzeszközök finanszírozási ütemében teljesíthetık 

1.5. Az elıadói és konzultációs díjak (alapvizsga és szakvizsga) mértéke 2006. évben sem 
emelhetı. 

1.6. A kifizetés fedezetéül szolgáló elıirányzat hiánya miatt– további intézkedésig – 2006. év-
ben sem téríthetı szemüveg és fogsorpótlási költség. 

1.7. Fizetési elıleg – további intézkedésig – csak rendkívüli esetben igényelhetı és csak a 
pénzügyi fedezet (bérmegtakarítás) rendelkezésre állása esetén engedélyezhetı. 

2. Dologi kiadások 

2.1. Sokszorosítási anyagokkal, papírokkal, leporellóval való takarékoskodás 

2.1.1. Az egyes fıosztályok munkavégzésük során továbbiakban is törekedjenek a számítás-
technikai úton, illetve fénymásolók útján elıállított szakmai anyagok esetén a szigorú ta-
karékosságra. 

2.1.2. Törekedni kell a hivatalon belüli, illetve a hivatalból induló levelezés esetén – a doku-
mentációs kötelezettségek betartásával – a számítástechnikai úton történı lebonyolításra. 

2.1.3. Nagyobb terjedelmő, illetve példányszámú anyagok esetében minden esetben szükséges 
a saját elıállítás, illetve a nyomdai úton történı elıállítás költségigényének mérlegelése. 
Saját elıállítás esetén az Informatikai Fıosztályon elhelyezett nagyteljesítményő nyom-
tatók használata kötelezı. 

2.1.4. Az önkormányzatok felé készítendı nagyobb terjedelmő anyagok esetében az eddigiek-
nél fokozottabban mérlegelendı a papír alapú adathordozón, vagy floppyn, illetve e-
mail-ban történı továbbítás lehetısége. A jövıben még nagyobb hangsúlyt kell helyezni 
az informatikai alapú információcserére. A közérdekő információkat elsısorban a hivatal 
hivatalos honlapján kell megjeleníteni. 

2.1.5. Az egyes szakmai anyagok, illetve kiadványok címzettekhez történı eljuttatásának for-
máját továbbra is a szakmai és takarékossági szempontok maximális figyelembevételé-
vel szükséges meghatározni. Az egyes szervezeti egységek vezetıi rendszeresen ellen-
ırizzék a sokszorosítógépekhez kapcsolódó nyilvántartásokat és a gépek használatának 
indokoltságát. 
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2.2. Gépjármő üzemeltetési költségek csökkentése 

2.2.1. A hivatali gépjármő-üzemeltetési költségek csökkentése érdekében biztosítani kell a hi-
vatali gépjármő-állomány korszerősítését az 1999. évben beszerzett GUP-172 frsz. 
SUZUKI típusú személygépjármő értékesítésével és helyette azonos kategóriájú új gép-
jármő beszerzésével, a jármőállomány csökkentését pedig az 1998. évben beszerzett 
GIK-300 frsz. SKODA FELICIA típusú személygépjármő értékesítésével. 

2.2.2. A hivatal költségvetésének tarthatósága érdekében a hivatali gépjármővek futásteljesít-
ményét 20 %-kal kell csökkenteni az év során. 

2.2.3. A gépjármővek gazdaságos üzemeltetése érdekében továbbra is fent kell tartani a fıosz-
tályok közötti koordinációt a heti gépjármő üzemeltetési terv számítógépes hálózaton 
mindenki számára hozzáférhetıvé tételével is. 

2.2.4. Munkaszervezési intézkedésekkel meg kell szüntetni a gazdaságtalan és indokolatlan 
gépjármőhasználatot, az utazási költségek függvényében tömegközlekedési eszközöket 
kell igénybe venni. 

2.2.5. A Fogyasztóvédelmi Felügyelıség által használt két személygépjármő üzemeltetését és 
fenntartását 2006. évben is a bírságbevételbıl kell biztosítani. 

2.3. Telefonköltségek csökkentése 

A telefonhasználat és a telefonbeszélgetések normaköltségeinek felsı határa a távközlési és in-
formatikai szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 200/56-11/2004. sz. alatt kiadott 
szabályzatban került szabályozásra.  

Fokozottan figyelemmel kell lenni a telefonhasználati költségek megtartására, a beszélgetés ide-
jének lerövidítésére. Továbbra is törekedni kell a BM vonalak jobb kihasználására mind a be-
szélgetések, mind az irattovábbítások során. Tovább kell csökkenteni a magáncélú telefonbeszél-
getések számát és idejét. Az év során a nem adatátviteli telefonköltségek 10 %-os csökkentését 
kell elérni. 

A szervezeti egységek vezetıi havonta kötelesek a telefonlistákat a fenti szempontok szerint el-
lenırizni és normát meghaladó hivatali, valamint a magánbeszélgetések telefonköltségeinek 
megtéríttetésérıl gondoskodni. 

2.4. Postaköltségek csökkentése 

2.4.1. Fıosztályokon belül és között koordinálni kell az azonos címekre postázandó küldemé-
nyek továbbítását. 

2.4.2. A lehetıségek függvényében az írásos információk továbbítására ki kell használni a 
jegyzıi és polgármesteri értekezleteket, a közérdekő információk esetében a hivatal által 
kiadott Közigazgatási Hírlevél, illetve a hivatali honlap útján történı közzétételt. 

2.4.3. Az önkormányzatokkal való kapcsolattartásban meghatározóvá kell tenni a floppyn, il-
letve e-mailben történı információtovábbítást. 

2.4.4. Postai szolgáltatások díjainak növekedése miatt az ajánlott és tértivevényes küldemé-
nyek csak rendkívül indokolt esetben továbbíthatók. 

2.5. Reprezentációs kiadások csökkentése 

2.5.1. Rendezvényekkel, oktatásokkal, továbbképzésekkel kapcsolatos reprezentációs célú kifi-
zetésekre csak a 200/56-18./2004. szám alatt kiadott szabályzatnak megfelelı normák fi-
gyelembevétele mellett a hivatalvezetı, vagy helyettese írásos engedélyét és pénzügyi 
ellenjegyzést követıen kerülhet sor. 
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2.5.2. Vezetıi reprezentációs keretek 2006. évben sem tervezhetık, zárolásra kerültek, további 
intézkedésig nem adhatók ki. 

2.6. Napilapok, közlönyök, folyóiratok költségeinek csökkentése 

2.6.1. Vizsgálat tárgyává kell tenni a hivatal részére megrendelt közlönyök és folyóiratok pél-
dányszámainak szakmai munkát nem veszélyeztetı további csökkentését. 

2.6.2. Fogyasztóvédelmi Felügyelıség részére megrendelt Figyelı, Magyar Közlöny és Gazda-
sági Közlöny elıfizetése bírságbevétel terhére. 

2.7. Szakmai konferenciákon, rendezvényeken történı részvétel költségeinek csökkentése 

Szakmai konferenciákon, rendezvényeken költségtérítés mellett történı részvétel csak in-
dokolt esetben, hivatalvezetıi engedéllyel és pénzügyi ellenjegyzés mellett történhet. 

3. Intézményi beruházási feladatokat érintı intézkedések 

A két hivatali gépjármő értékesítésébıl várhatóan befolyó felhalmozási bevétel terhére 2006. évi 
kifizetéssel járó kötelezettség– további intézkedésig – nem vállalható. 

III. Kötelez ı tartalékképzési kötelezettség miatti takarékossági intézkedések 

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérıl szóló 2005. évi CLIII. törvény 51.§ (3) bekez-
désében foglaltak szerint a hivatalnak a 2005. évivel azonos összegő, várhatóan 10 millió Ft. elıi-
rányzat-maradvány képzıdését kell elérnie 2006. évben. 

A maradványképzési kötelezettség teljesíthetısége érdekében a tárgyévi költségvetés terhére a 
kötelezı tartalékképzési kötelezettség mértékében csak 2007. évre áthúzódó pénzügyi teljesítéssel 
járó kötelezettség vállalható. 

Az egyes kiemelt kiadási elıirányzatokat érintı kötelezı tartalékképzés mértéke a késıbbiekben 
kerül meghatározásra. 

IV. Szerzıdéses kapcsolatok felülvizsgálata 

A hivatal szerzıdéses kapcsolatainak áttekintésével 2006. évben is meg kell vizsgálni annak lehe-
tıségét, hogy a szakmai feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül az egyes szolgáltatási szer-
zıdések módosíthatók-e, felmondhatók-e, esetleg más szolgáltatóktól olcsóbban vásárolhatók-e 
meg. 

A felülvizsgálat során vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy a szerzıdés módosítása, illetve felmon-
dása nem jár-e költségnövekedéssel. 

V. Szakmai munkavégzés módszereit érintı intézkedések 

1. A hivatal széleskörő ellenırzési tevékenysége során továbbra is törekedni kell az adatbekérésen 
alapuló ellenırzési tevékenység elıtérbe helyezésére a helyszíni ellenırzéssel szemben. 

2. A hivatal 2006. évi költségvetésének végrehajtásával, az elıirányzatok idıarányos teljesítésével 
és a költségvetés egyensúlyát biztosító intézkedések hatásvizsgálatával kapcsolatos vezetıi el-
lenırzési feladatok a napi munkavégzés részévé kell, hogy váljanak. A szakmai feladatellátás 
módszereinek kiválasztásánál elızetes pénzügyi hatásvizsgálat végzendı. 

3. A takarékossági és megszorító intézkedések a hivatal szakmai feladatellátásában nem okozhat-
nak feladatelhagyást, színvonalromlást, illetve határidı túllépést. 
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VI. Takarékossági intézkedések hatásvizsgálata, ellenırzése 

1. A mőködıképesség fenntartását, az adósságmentes gazdálkodás megırzését célzó takarékossági 
és egyéb intézkedések érvényesülését folyamatosan vizsgálni, hatásukat elemezni, tapasztalatai-
ról a hivatalvezetıt tájékoztatni kell. 

2. A hivatal 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról, az elıirányzatok idıarányos teljesítésérıl a 
hivatalvezetıt tájékoztatni kell. 

3. A vezetıi és belsı ellenırzést ki kell terjeszteni a takarékossági intézkedések végrehajtásának, a 
kívánt hatások teljesülésének ellenırzésével. 

 


