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Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 
(Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivat al) 

2007. évi költségvetési alapokmánya  

 

1.  Fejezet száma, megnevezése: XI. Önkormányzati és Területfejlesztési 

Minisztérium 

 

2.  Heves Megyei Közigazgatási Hivatal (Észak-magya rországi Regionális 

Közigazgatási Hivatal) 

 

3.  Azonosító adatok: 

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 722337 

- székhelye: Eger, Kossuth L. u. 9. 

- szakágazati besorolása: 751114 

- alapító okirat száma, kelte: A-1012/1/2007. 

 

4.  Szervezeti felépítés: 

Szervezeti egységek megnevezése, létszáma: 

 Hivatalvezetı: 1 fı 

 Törvényességi Ellenırzési Fıosztály 7 fı 

 Hatósági Fıosztály 12 fı 

 Koordinációs és Szervezési Fıosztály 7 fı 

 Pénzügyi Fıosztály 10 fı 

 Informatikai Fıosztály 4 fı 

 Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 9 fı 

 Szociális és Gyámhivatal 9 fı 

 Állami Fıépítészi Iroda 5 fı 

 Közigazgatási Hivatal építésfelügyelıje 1 fı 

 Belsı ellenır 0 fı 

 

5.  Szervezeti kapcsolódások:  

A Hivatalhoz részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nincs 

hozzárendelve. 
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6. Tevékenységi kör: 

 

6.1. Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal alaptevékenységként 

ellátott feladatait a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet, valamint a közigazgatási hivatalokra, továbbá az ágazati szakigazgatási 

szervekre és az Állami Fıépítészre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján látja 

el. A Közigazgatási Hivatal alaptevékenységébe tartozó feladatait az Észak-

magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatában megjelölt szervezeti egységek látják el. 

6.2. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és más jogszabályok 

rendelkezése szerint ellátja a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok 

és a helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenırzését. Ellátja a területi 

államigazgatási szervek jogszabályban szereplı ellenırzését, valamint a kistérségi 

fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési 

tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletét. 

6.3. Ellátja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt 

államigazgatási feladatokat, hatásköröket, hatósági jogköröket. 

6.4. Ellátja a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által 

meghatározott koordinációs, ellenırzési, informatikai, képzési és továbbképzési 

feladatokat, gyakorolja az e feladatok ellátásához szükséges hatásköröket. 

6.5. Szervezi a régióban az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek 

köztisztviselıinek képzését, továbbképzését, közremőködik a helyi 

önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok tisztségviselıinek, képviselıinek 

képzésében. 

6.6. A Közigazgatási Hivatal építésfelügyelıje elsıfokú építésfelügyeleti hatóságként 

építésfelügyeleti ellenırzést folytat, építésfelügyeleti hatósági intézkedést tesz, 

építésfelügyeleti bírságot szab ki. 

6.7. A Közigazgatási Hivatal keretében mőködı Állami Fıépítész 

a) közremőködik a regionális rendezési és fejlesztési tervekkel összefüggı 

területi feladatok ellátásában, illetıleg az ezekkel kapcsolatos térségi 

koordinációban, 
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b) részt vesz a rendezési tervek jóváhagyása elıtti egyeztetésben, 

c) felkérésre az önkormányzatok és a tervezık részére szakmai segítséget nyújt 

a területrendezési tervek elkészítéséhez, 

d) vezeti – a külön jogszabályban meghatározott – Területi Tervtanácsot. 

6.8. A Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelısége 

a) ellenırzi mindazon tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági 

elıírások megtartását, amelyek a fogyasztókat érintik vagy érinthetik, 

b) vizsgálja az áruk és szolgáltatások biztonságosságát és megfelelıségét, 

c) ellátja a gazdasági reklámtevékenységekre vonatkozó rendelkezések 

betartásának ellenırzését. Jogszabályban meghatározott esetekben 

szabálysértési hatóságként jár el. 

6.9. A Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala ellátja a gyermekvédelmi és 

gyámügyi, valamint a szociális feladat- és hatásköreit, és a szakmai irányítás, 

felügyelet körébe tartozó feladatokat. 

 

7. A Közigazgatási Hivatal alaptevékenységéhez kapc solódóan az alábbi 

kiegészít ı, kisegít ı tevékenységeket és feladatokat végzi 

 

7.1. Alaptevékenységhez kapcsolódó oktatások, szakmai rendezvények szervezése, 

feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése. 

7.2. A Közigazgatási Hivatal alaptevékenységének forrásai költségvetési támogatás, 

valamint támogatásértékő és mőködési bevétel. A kisegítı, kiegészítı 

tevékenységek és feladatok forrása mőködési bevétel. 

7.3. A  Közigazgatási Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 

7.4. A Közigazgatási Hivatal gazdasági társaságban nem vesz részt. 

 

8. Költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyot t költségvetés alapján: 

- kiadási elıirányzat:  380.300 eFt 

- saját bevételi elıirányzat: 30.000 eFt 

- átvett pénzeszközök elıirányzata: 0 eFt 

- támogatási elıirányzat: 350.300 eFt 

- engedélyezett létszámkeret: 65 fı 

- január 1-jei betöltött létszám: 65 fı 
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Fontosabb beszerzésekre, felújításokra fejlesztési elıirányzatot a költségvetés 

nem tartalmaz. 

9. Szakfeladatonkénti feladatmutatók megnevezése, k öre: 

 751142: feladatmutató: nincs meghatározva 

 751713 feladatmutató: nincs meghatározva 

 751735 feladatmutató: nincs meghatározva 

10. Feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményes ség- és hatékonyságmutatók 
megnevezése, köre: 

 
A Hivatal részére 2007. évre feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és 
hatékonyságmutatók nem kerültek meghatározásra. 
 

11. Tervezett teljesítmény-változás az el ızı évhez képest: 

Jelenleg nem értelmezhetı. 
 
 

Eger, 2007. április 20. 
 
 
 Dr. Balás István Hegyi Jánosné 
 hivatalvezetı pénzügyi fıosztályvezetı 
 


