
 
 

 
HEVES MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

 

A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 

2004. évi zárszámadásához kapcsolódó 

szöveges beszámolója a pénzügyi-gazdálkodási tevékenységrıl 

 
1. Feladatkör, tevékenység 
 

A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal feladatait a 191/1996 (XII. 17. ) kormányrendelet 
határozza meg, mely szerint a hivatal 

- a helyi önkormányzatról szóló törvény és más jogszabályok rendelkezése szerint ellátja a 
helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési 
önkormányzatok, a társulások és más szervek törvényességi ellenırzését, illetve 
felügyeletét. 

- ellátja, illetve gyakorolja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által 
hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat, hatásköröket, hatósági jogköröket. 

- ellátja a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által meghatározott 
koordinációs, ellenırzési, informatikai, képzési és továbbképzési feladatokat, 
gyakorolja az e feladatok ellátásához szükséges hatásköröket. 

- szervezi a megyében az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek 
köztisztviselıinek képzését, továbbképzését, közremőködik a helyi önkormányzatok, a 
helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok tisztviselıinek, 
képviselıinek képzésében. 

- üzemelteti a polgárok személyi adatainak és lakcímének területi számítógépes 
rendszerét, illetve ellátja a rendszergazda szerepét, valamint a választásokkal, a 
népszavazásokkal kapcsolatos informatikai feladatokat. 

A hivatalnak belsı szabályzatban meghatározott kisegítı, kiegészítı tevékenysége nincs, 
vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági társaságban nem vesz részt. 

 

A hivatal 2004. évi kiemelt feladatai voltak 

- az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggıen 2004-ben – hasonlóan a 2003-as 
évhez a jogharmonizációval kapcsolatos önkormányzati rendeletalkotások figyelemmel 
kísérése, segítése és a kodifikációs feladatokat ellátó önkormányzati szakemberek 
képzése, 



 

- az Európai Unióhoz történt 2004. május 1.-i csatlakozást követıen június 13.-ra kiírt 
EU parlamenti képviselıválasztás, valamint a december 5.-i ügydöntı népszavazás 
informatikai lebonyolítása, 

- a közigazgatási szolgáltatások korszerősítési programjában való szerepvállalás, 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény alkalmazására történı felkészülés, 

- az elektronikus közigazgatás mind szélesebb körő alkalmazására történı felkészülés,  

- a többcélú kistérési társulások megalakításának segítése, a megalakult társulások 
felkészítése sikeres pályázatok benyújtására, 

- az ózdi martinsalakból épült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, 

- a közigazgatási minıségbiztosítási rendszer (CAF) bevezetése, 

- a közigazgatási hivatalok közötti feladatmegosztás szerint a hivatalra háruló pénzügyi 
ágazati feladatok ellátása, 

- A hatékony és költségtakarékos gazdálkodás biztosítása. 

A hivatali szervezet és feladatstruktúra korszerősítésére irányuló intézkedések 
meghozatalára a 2005. évi hivatali költségvetés tervezésével párhuzamosan, a vezetıi 
szintek és a finanszírozható hivatali létszám áttekintésével történtek. Az intézkedések 
szakmai és pénzügyi hatása 2005. évtıl lesz érzékelhetı. 

 

2. Az elıirányzati és teljesítési adatok alakulása 
 

2.1. A 2004. évi költségvetési keretszámok és az elıirányzatok évközi változásai 

A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 2004. évi költségvetési keretszámai a 2003. évi 
345,3 mill Ft-al szemben 337,4 mill Ft-ban (97,8 %), létszáma pedig az elızı évi 74 fıvel 
szemben 71 fıben (96,0 %) került meghatározásra. 

Az év során a hivatal mőködtetésére és fejlesztésére rendelkezésre álló 337,4 mill Ft eredeti 
elıirányzat 73,2 mill Ft-tal (21,7 %-kal) nıtt, így feladataink ellátását 410,6 mill Ft 
szolgálta. 

Az elıirányzat növekedés összetevıi: 

Kormány hatáskörében + 5,1 mill Ft 7,0 % 

Fejezeti hatáskörben + 32,9 mill Ft 44,9 % 

Intézményi hatáskörben + 35,2 mill Ft 48,1 % 

Összesen + 73,2 mill Ft 100  % 

Az elıirányzat-módosítás fedezete 46,4 %-ban költségvetési támogatás, 53,6 %-ban saját 
forrás (mőködési többletbevétel, átvett pénzeszköz, illetve elızı évi pénzmaradvány 
igénybevétele) volt. 

Elıirányzataink alakulását, illetve az elıirányzat-módosításokat jogcímenként az 1. és 2. sz. 
táblázatok tartalmazzák. 

2.2. Kiadások teljesítése 



 

A 410,6 mill Ft elıirányzattal szemben a költségvetési kiadások 381,6 mill Ft összegben 
teljesültek. A teljesítés 92,9 %-os. 



 

 

2.2.1. Létszám- és bérgazdálkodás 
 

A Hivatal 2004. évi engedélyezett létszáma 71 fı. 
A költségvetési egyensúly fenntarthatósága érdekében az év során 2 státusz nem került 
betöltésre, ezért a munkajogi létszám 68 fı volt, mely az elızı évinél 2 fıvel kevesebb. 
Az év során 2 új dolgozó került felvételre. A Fogyasztóvédelmi Felügyelıség új 
igazgatója pályázat útján nyert kinevezést, a másik új dolgozó határozott idejő 
szerzıdéssel helyettesítıként került alkalmazásra.  
Évközben 3 fı közszolgálati jogviszonya szőnt meg hivatalunknál áthelyezés, ill. 
nyugdíjazás miatt. 
Év végén a munkajogi létszám 69 fı volt, 66 fı határozatlan idıre kinevezett 
köztisztviselı és 2 fı munkavállaló, valamint 1 fı határozott idejő alkalmazásával. Be 
nem töltött álláshelyek száma az év utolsó napján 3 volt. 
Valamennyi dolgozónk képesített munkaköri feladatainak ellátására, közülük 53 fı (77%) 
rendelkezik felsıfokú iskolai végzettséggel. A felsıfokú iskolai végzettségőekbıl 12 fı 
(23%) jogász. A Hivatalban nyelvvizsgával rendelkezık száma 16 fı (23%). 
A foglalkoztatottak átlagbére 2003. december 31.-én 232.267 Ft, mely 2004. december 
31.-re 238.125 Ft-ra 2,5 %-kal emelkedett. 
Az átlagbér-növekedés összetevıi: évközi létszámmozgás, soros bérfejlesztések évközi 
hatása, valamint nyelvpótlék évközi megállapítása voltak. 
A hivatali köztisztviselık ktv. szerinti besorolásúak, béreltérítésre sem pozitív, sem 
negatív irányban nem került sor. 

 
2002. december 31. 2003. december 31. 2004. december 31. Bérnövekedés %-a 

Megnevezés Létszám 
(fı) 

Átlagbér 
(fı/Ft) 

Létszám 
(fı) 

Átlagbér 
(fı/Ft) 

Létszám 
(fı) 

Átlagbér 
(fı/Ft) 

2003/2002. 2004/2003. 

Vezetık 15 357.247 15 409.220 15 409.547 14,6 0,1 
Felsıfokú 
végzettségő 
köztisztviselık 

43 190.370 38 221.316 38 228.011 16,3 3,0 

Középfokú 
végzettségő 
köztisztviselık 

6 111.450 5 124.220 5 127.620 11,5 2,7 

Ügykezelık 11 76.580 10 90.150 9 88.567 17,9 -1,8 
Fizikai 
alkalmazottak 

2 89.400 2 93.900 2 93.900 5,1 0 

Hivatal összesen 77 197.839 70 232.267 69 238.125 17,4 2,5 

 

2.2.2 Személyi juttatások 

A Hivatal dolgozói 2004. év során 207,0 mill Ft rendszeres és nem rendszeres személyi 
juttatásban részesültek, melynek egy fıre esı havi átlaga 253.687 Ft, a hivatali dolgozók 
részére kifizetett 5,6 mill Ft megbízási díjjal együtt 260.578 Ft/fı. Az elızı évihez 
viszonyított jövedelemcsökkenés 2,4 %-os volt, a korábbi év 5 %-os emelkedésével 
szemben. A jövedelemcsökkenés nagyrészt a 2004. évi 13. havi külön juttatás csökkentett 
mértékő (1/12 rész) kifizetésébıl adódik. 
A rendszeres személyi juttatások átlagos mértéke 232.783 Ft/fı/hó, mely az elızı évihez 
képest 1 %-os csökkenést mutat. 
A nem rendszeres juttatások havonta átlagosan 20.904 Ft-ot tettek ki egy-egy 
munkavállalóra esıen, mely a 2003. évihez viszonyítva 36%-os csökkenést mutat. 



 

Jutalom elıirányzatot hivatalunk évek óta nem tud tervezni. Évközi többletbevételbıl 
2,2 mill Ft éves szinten átlagosan 32.573 Ft/fı jutalom-kifizetés, illetve kisértékő 
ajándékozás történt az év során., mely az elızı évinek csupán 29 %-a. A 
jutalomcsökkenést szintén saját forrásból munkavállalónként 33.000 Ft összegő üdülési 
hozzájárulás biztosításával igyekeztünk kompenzálni. 
Az év során jubileumi jutalomban 3 fı részesült 2.562 eFt összegben. BM jogviszony 
alapján járó jutalmat 3 fı részére összesen 217 eFt összegben fizettünk. 
Ruházati költségtérítésként 66.000 Ft/fı kifizetést biztosítottunk. Étkezési 
hozzájárulásként havonta 3.500 Ft/fı értékő, kész étel vásárlására jogosító utalvánnyal 
láttuk el dolgozóinkat. 
Munkavállalóink közül az év során 12 fı részesült munkába járásához utazási 
költségtérítésben, mely címen egy fıre esıen havi 5.939 Ft kifizetést teljesítettünk. 
Az év végén minden hivatali dolgozónk 2.000 Ft/fı mértékő számlavezetési 
költségtérítésben részesült. 
Munkavállalóink részére gyermekenként 10.000 Ft összegő iskolakezdési támogatást 
biztosítottunk. 
A szociális juttatások összege éves szinten átlagosan 4.761 Ft/fı volt. 
 
A Hivatal 2005. évi költségvetési keretszámai hivatali státuszok csökkentését teszik 
szükségessé. Belügyminiszter Asszony döntése alapján 4 fıs létszámcsökkentést kell 
végrehajtanunk melynek elsı lépéseként két nyugdíjas dolgozót mentettünk fel december 
hónapban. a munkavégzés alól. 

2.2.3. Munkáltatót terhelı járulékok 72,7 mill Ft-os elıirányzatával szemben felmerült 
kiadások összege 68,4 mill Ft a személyi juttatásokéhoz kapcsolódóan. 

2.2.4. Dologi mőködési kiadások kiemelt jogcímén 69,7 mill Ft-os módosított elıirányzattal 
szembeni teljesítés 63,0 mill Ft volt. Dologi mőködésre rendelkezésre álló 
pénzeszközeink 23 %-át készletbeszerzésre, 11 %-át kommunikációs, 33 %-át pedig 
egyéb szolgáltatások igénybevételére, 18 %-át áfa kiadásra, 5 %-át egyéb dologi, 3 %-át 
kiküldetés, reklám, propaganda, 7 %-át pedig egyéb folyó kiadások teljesítésére 
fordítottuk. 

Mőködési kiadásaink a 2003. szeptemberétıl elrendelt és 2004. évben tovább szigorított 
takarékossági intézkedésekkel kerültek visszafogásra (beszerzések leállítása, 
karbantartások halasztása, gépjármő igénybevétel korlátozása, illetve két gépjármő 
értékesítése, vezetıi reprezentációs kiadási keret zárolása, telefonhasználat folyamatos 
ellenırzése stb.) 

A mőködésre rendelkezésre álló elıirányzatok szőkössége miatt az elsı negyedév végén 
intézményi hatáskörben a beruházási elıirányzatból 6,0 mill Ft dologi mőködési 
kiadásokra történı átcsoportosítására kényszerültünk, melyet az év utolsó hónapjaiban 
többletbevételekbıl vissza tudtunk pótolni. 

 

2.2.5. Átadott pénzeszközök  

Átadott pénzeszközként 0,5 mill Ft került teljesítésre az 1,5 mill Ft összegő elıirányzattal 
szemben. Az 1,0 mill Ft-os maradványt felújítási munkálatokhoz kapcsolódó 
kötelezettség terheli. 



 

2.2.6. Felújítás  

A felújításra eredetileg tervezett 5,0 mill Ft elıirányzat hivatali pénzmaradványból 
1,7 mill Ft-tal került megemelésre. Az így rendelkezésre álló keretbıl 2,0 mill Ft az 
államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében elvonásra került, 2,6 mill Ft 
pedig a mőködési kiadásokra lett átcsoportosítva. A módosított 2,1 mill Ft-os elıirányzat 
nyújtott fedezetett a „H” épület vizesblokkjának felújítására és a „D” épület felújítási 
munkáinak mőszaki ellenırzésére. 

2.2.7. Intézményi beruházás 

Intézményi beruházási célokra az év végére 8,2 mill Ft elıirányzat állt rendelkezésre, 
melybıl 2,5 mill Ft-ot számítástechnikai és irodatechnikai berendezések beszerzésére 
fordítottunk. Az 5,7 mill Ft kiadási megtakarítás szolgál a december hónapban 
megrendelt személygépjármő, számítástechnikai eszköz és egyéb eszközök fedezetéül. 

2.2.8. Központi beruházás 

A Megyeháza „D” épülete tetı- és homlokzat-felújítási, valamint tetıtér-beépítési 
munkálatai a Heves Megyei Önkormányzat, az Állami Számvevıszék és hivatalunk 
közös beruházásában 2004. évben valósult meg. 

A Belügyminisztérium a tetıtér-beépítés hivatalunkra esı költségeként 24,9 mill Ft-ot 
biztosított, mely központi beruházási elıirányzatként került lebontásra hivatalunk részére. 
A központi keret felhasználása 100 %-os. 

2.3. Bevételek teljesítése 

A hivatal költségvetési bevételei a 410,6 mill Ft elıirányzattal szemben 410,8 mill Ft-ban 
teljesültek. A bevételtöbblet 0,2 mill Ft. 

Bevételek megoszlása: 

Költségvetési támogatás 340,6mill Ft 82,9 % 

Mőködési bevétel 40,5 mill Ft 9,9 % 

Felhalmozási bevételek 1,6 mill Ft 0,4 % 

Átvett pénzeszközök 14,6 mill Ft 3,5 % 

Elızı évi pm. Igénybevétele 13,5 mill Ft 3,5 % 

Összesen: 410,8 mill Ft 100 % 

Valamennyi szervezeti egységünk kiemelt feladatának tekintette a bevételek beszedését 
biztosító oktatások, továbbképzések, szakmai napok, vizsgáztatások és rendezvények 
szervezését. Ezek mindegyike elıkalkuláció alapján került lebonyolításra. A szőkös 
pénzügyi keretek miatt az egyes rendezvények legnagyobb költségét kitevı személyi 
juttatások és járulékaik kifizetése elıtt intézkedtünk a bevételek beszedésére. 

Mindezen intézkedések eredményeként a hivatali mőködési bevételek az elızı évi 
6,0 mill Ft-os bevételkieséssel szemben 2004-ben 0,2 mill Ft többletet mutatnak és az 
eredeti elıirányzatot 9,7 mill Ft-tal haladják meg. 

2.3.1. Támogatás alakulása 

A hivatal 306,6 mill Ft-os költségvetési támogatási elıirányzata az év során 340,6 mill Ft-ra 
(11 %-kal) nıtt és 100 %-ban lefinanszírozásra került. 



 

A 34,0 mill Ft-os növekedés 3 %-a kormányhatáskörben, 97 %-a pedig fejezeti hatáskörben 
került engedélyezésre. 

Az elıirányzat-változás összetevıi 

Kormány hatáskörben: 

 – 2050/2004. (III. 11.) Korm. hat. miatti zárolás – 2,0 mill Ft 
 – fıtisztviselıi illetménykülönbözet + 1,3 mill Ft 
 – 2004. évi 13. havi 1/12 része – 1,8 mill Ft 

⇒ Összesen: + 1,1 mill Ft 
 
 
Fejezeti hatáskörben: 

 – tetıtér-beépítés + 24,9 mill Ft 
 – személyi feltételek megerısítése + 2,0 mill Ft 
 – 2004. évi köztisztviselıi továbbképzési terv + 2,2 mill Ft 
 – helyi jogalk., EU tám. r. központi továbbképzések + 3,8 mill Ft 

⇒ Összesen: + 32,9 mill Ft 
⇒ Támogatásnövekedés mindösszesen: + 34, 0 mill Ft 

 

2.3.2. Mőködési bevételek 

A mőködési bevétel 30,8 mill Ft-os eredeti elıirányzata az év során többletbevételbıl, 
9,2 mill Ft-tal került megemelésre. A 40,0 mill Ft-os módosított elıirányzatot 
40,5 mill Ft-ra teljesítettük. A bevétel teljesítése az eredeti tervet 31 %-kal, a 
módosított elıirányzatot 1 %-kal haladja meg. 

Alaptevékenységünk bevétele a tervezett 8,8 mill Ft-al szemben 6,4 mill Ft(74 %). 

A befolyt bevétel a 2003. évit 55 %-kal haladta meg. 

Ezen bevételek állampolgársági vizsgáztatásból, alap- és szakvizsgáztatásból, mőszaki 
vezetıi, ellenıri névjegyzékbe vétel bevételébıl és perköltségbıl származtak. 

Alaptevékenységgel összefüggı bevételeink összege 30,7 mill Ft, a 27,7 mill Ft-os 
elıirányzattal szemben. A teljesítés 111 %-os. A bevételek elsısorban a közigazgatási 
alap- és szakvizsgára való felkészítı konzultációk, szakmai napok és egyéb 
köztisztviselıi képzések lebonyolításával, az Európa Parlament képviselıinek 
választásával, és a december 5-i népszavazással függenek össze. 

Intézményi egyéb sajátos bevételeink a tervezett 2,0 mill Ft-tal szemben 1,8 mill Ft-
ban teljesültek biztosítási kártérítés, felesleges kisértékő eszközök értékesítése, eseti 
helyiség-bérbeadás és telefon magáncélú igénybevételének megtérülése jogcímeken. 

A 2004. évben kiszámlázott szolgáltatásaink, illetve tárgyi eszköz értékesítés után 
1,6 mill Ft áfa bevételt teljesítettünk a tervezett 1,5 mill Ft szemben. 

A hivatal által kiszámlázott szolgáltatások követelésállománya az év eleji 0,2 mill Ft-
ról év végére 0,3 mill Ft-ra nıtt. A követelésállomány a 2004. december hónapban 
kibocsátott számlák be nem folyt értéke. Behajthatatlan követelésállománnyal nem 
rendelkezünk. 



 

2.3.3. Felhalmozási bevételek 

A felhalmozási bevételek összege –két hivatali gépjármő értékesítésébıl adódóan – 
1,6 mill Ft volt az elıirányzattal megegyezıen. 

2.3.4. Átvett pénzeszközök 

Mőködési és fejlesztési kiadásaink teljesítésére a 2004. év során –14,6 mill Ft 
pénzeszköz került átvételre, az alábbi célokra: 

 

Átvett pénzeszközök (mill Ft) 
Feladat 

Mőködésre Fejlesztésre Összesen 

BM-tıl ingatlanértékesítésbıl mőködésre 1,5 - 1,5 

BM-tıl fogyasztóvédelmi bírságbevételbıl 2,0 0,4 2,4 

Fogy. véd. Fıfelügyelıségtıl fogy. véd bírságból 0,5 1,5 2,0 

MKI-tól jogharm. képzés jegyzıknek pr. finansz. 2,6 - 2,6 

MKI-tól bevezetés az EU tám. rendsz. képzésre 2,9 - 2,9 

MKI-tól ECDL távoktatás lebonyolítására 0,2 - 0,2 

MKI-tól CAF pályázatra 0,7 - 0,7 

BM KÖNYV Hiv-tól EU Parl. képv. lebony. 1,4 - 1,4 

BM KÖNYV Hiv-tól dec. 5-i népszavazás lebony.. 0,4 - 0,4 

TÖRV rendszer feltételeinek megteremtésére - 0,5 0,5 

Átvett pénzeszközök összesen: 12,2 2,4 14,6 

 
A fenti pénzeszközök a pénzeszközátadó által meghatározott feladatokat elszámolási 
kötelezettség mellett finanszírozták. 

2.4. Elıirányzat-maradvány 

2.4.1. 2003. évi elıirányzat-maradvány 

A hivatal 2003. évi elıirányzat-maradványának igénybevétele az elıirányzattal 
megegyezıen 13,5 mill Ft volt. 

 

A felhasználás az alábbi kiemelt elıirányzatokat érintette. 

− személyi juttatások + 1,9 mill Ft 

− maj + 0,6 mill Ft 

− dologi kiadások + 9,1 mill Ft 

− intézményi beruházás, felújítás + 1,9 mill Ft 

 Összesen: + 13,5 mill Ft 
 



 

2.4.2. 2004. évi elıirányzat-maradvány 

A hivatalunknak 2004. év végén 29,0 mill Ft-os kiadási megtakarítás és 0,2 mill Ft-os 
bevétel többlet mellett 29,2 mill Ft-os elıirányzat-maradványa keletkezett, mely teljes 
egészében 2005. évre áthúzódó kötelezettséggel terhelt. 

A kiadási megtakarítás és bevételi többlet eredményeként a hivatali elıirányzat-
maradvány az alábbi kiemelt elıirányzatokat érinti: 

 

 

 

A személyi juttatások kötelezettséggel terhelt maradványa elsısorban a december 
végén felmentett 2 fı köztisztviselı felmentéssel összefüggı, 2005. évre áthúzódó 
kifizetési kötelezettségeit tartalmazza. 

A dologi elıirányzat-maradvány teljes egészében a 2004. évben megrendelt áruk és 
szolgáltatások 2005. évre áthúzódó fizetési kötelezettségeinek teljesítését, valamint 
oktatási célú pénzeszköz visszafizetési kötelezettségét szolgálja. 

Az intézményi beruházási maradvány 1 db gépjármő, számítástechnikai és egyéb 
eszközök megrendelés szerinti értéke. Az eszközök leszállítása 2005. évre húzódik át. 

 

3. Vagyongazdálkodás 
A hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek bruttó értéke 2004. december 31-én 
127,0 mill Ft volt, mely az elızı évi záró állapothoz képest nem mutat növekedést, 
elsısorban a 2004. év végére elkészült, üzembe nem helyezett 24,9 mill Ft értékő tetıtér-
beépítés miatt. 

 

Az eszközérték változás összetevıi: 

− intézményi beruházás (számítástechnikai és egyéb eszközök) + 2,5 mill Ft 

− felújítás (egészségügyi helyiség) + 2,1 mill Ft 

− szofver fejlesztés  + 0,1 mill Ft 

− értékesítés (2 db személygépjármő bruttó érték kivezetés) – 4,7 mill Ft 

 Összesen:  0 mill Ft 

 

Megnevezés 
Kötelezettséggel terhelt 
elıirányzat maradvány 

Személyi juttatások 11,3 
Maj 4,3 
Dologi 6,9 
Intézményi beruházás 5,7 
Átadott pénzeszköz 1,0 

Összesen: 29,2 



 

Eszközeink nettó értéke az elızı évi 48,4 mill Ft-ról 43,5 mill Ft-ra (10 %-kal) csökkent. Az 
eszközérték csökkenése 4,9 mill Ft, a fenti eszközérték változás és az elszámolt 
értékcsökkenés eredményeként. 

Az év végére eszközeink elhasználódása 62-rıl 66 %-ra emelkedett. 

A hivatal kezelésében lévı kincstári vagyonból – gépjármő értékesítésen kívül – kisértékő 
tárgyi eszközök hasznosítására is került sor 2004. évben. 

Összefoglalva: 

A 2004. évi gazdálkodás egyensúlya a megfelelı kontrollmechanizmusok mőködtetésével, 
valamint a bevételek növelését, illetve a kiadások ésszerő csökkentését, a takarékos mőködést 
célzó intézkedésekkel volt biztosítható. 
 
Az év során felmerült likviditási problémák áthidalásra kerültek, a hivatalnak állammal illetve 
egyéb szervvel szembeni tartozásai nincsenek, adósság-állomány nem keletkezett, a szakmai 
feladatellátás zavartalansága biztosított volt. 

 

Eger, 2005. április 20. 
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 hivatalvezetı pénzügyi fıosztályvezetı 
 


