Csongrád Megyei Kormányhivatal

2019. évi
intézményi munkaterv

Szöveges ismertető
a Csongrád Megyei Kormányhivatal 2019. évi Intézményi Munkatervéhez
Mottónk: „Az állam, a közigazgatás nem lehet csupán passzív szemlélője a folyamatoknak, azok
alakítójává kell válnia, tennie kell az őt bizalmával felruházó társadalomért, a lakosságért és a
gazdasági szereplőkért egyaránt.”(A Kormány és az Európai Unió által elfogadott
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia (2014-2020))
A 2019. évi Intézményi Munkaterv a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012.
(III.12.) Kormányrendelet és a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkára által
kibocsátott módszertani útmutató alapján készült rövid távú stratégiai tervdokumentum, mely
a 2019. január 1. napja és 2019. december 31. napja közötti tervezési időszakra vonatkozik.
Az Intézményi Munkaterv feladatainak meghatározása a Kormányhivatal alapvető stratégiai
célkitűzéseire figyelemmel történt.
Kiemelt célunk, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: Kormányhivatal)
transzparens szervezetként működtessük, mind ügyfeleink és partnereink, mind a hivatal
munkatársai számára.
Ennek érdekében a hivatal működését érintő információk minél szélesebb körű megosztására
törekszünk; célunk, hogy az információk legyenek áttekinthetőek, értelmezhetőek,
ellenőrizhetőek és hozzáférhetőek mindenki számára. A szervezet átláthatóvá tételével
biztosítható a korrupció és normaszegés bekövetkezésének megakadályozása. Fontosnak
tartjuk, hogy a Kormányhivatal szervezetében dolgozó vezetők és munkatársak átlássák a
szervezet működését, problémáit; szervezet egészét érintő folyamatokról, döntésekről, a
döntések hátteréről a munkatársak folyamatos tájékoztatást kapjanak.
Az átlátható működés biztosítása érdekében meg kell határozni a beavatkozási pontokat,
ezáltal is biztosítva a szervezet zavartalan működőképességét. Ehhez járul hozzá a
kulcspozíciók meghatározása, és az azokat betöltő munkatársak megjelölése.
Kiemelt célunk elérése érdekében:
1. bevezetjük a kulcs hatékonysági mutatókat (KPI - Key Performance Indicators),
amelyek a szervezet hatékonyságát szemléltető információk vezetői értékelését,
felhasználást szolgálják, a munkafolyamatok mérhetővé tételével egyidejűleg;
2. a megfelelő információáramlás érdekében rendszeres jelentési rendszert vezetünk
be;
3. a felsővezetők irányításával, az információk feldolgozását segítő, adminisztratív
csapatot állítunk fel.
A kommunikációs stratégiánk lényege egy olyan szervezeti szintű kommunikáció
kialakítása, mely biztosítja az egyes szervezeti egységek közötti szabad és többirányú
információáramlást. Ez a fajta kommunikáció elengedhetetlen a projektek, az egész
szervezetet érintő feladatok hatékony végrehajtása, valamint a folyamatszemléletű működés
érdekében. Az optimális kommunikáció és információáramlás érdekében célunk több szakmai
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fórum megszervezése. A Kormányhivatal elősegíti az egységes, naprakész és ügyfélbarát
eljárási rendek, ügymenetek létrehozását, amelyekbe a szakmai tapasztalatok, értékek, és a jó
gyakorlatok is beépülnek. Ehhez nyújtanak szakmai segítséget megyei főosztályaink,
eljárásrendek, ügymenetleírások megjelenítésével és frissítésével a kormányhivatali
honlapunkon.
A humánstratégia alapján célunk egy hatékonyan és fenntarthatóan működő
szervezetrendszer támogatása a humánmenedzsment oldaláról.
Fő feladatunk a humánerőforrás menedzsment működtetéséhez szükséges belső normák
megalkotása, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényi rendelkezésekkel
összhangban, illetőleg a jogszabály hatálybalépésével a munkáltatói intézkedések megtétele
és párhuzamosan a munkatársak és a vezetők tájékoztatása jogaikról és kötelezettségeikről.
Célunk a humánmenedzsment részeként a munkaerő-áramlás adatainak elemzésével, kiváltó
okainak feltárásával a fluktuáció költségeinek és a minőségi személyi állomány
kiáramlásának csökkentése, a Kormányhivatal hatékonyabb működése érdekében.
Az elmúlt egy év tapasztalatait összegyűjtve a 2018. január 1. napjával bevezetett „Mentori
rendszer” elemezésével és amennyiben szükséges, korrigálásával a program kiegészítését
tervezzük.
A Kormányhivatal kiemelt feladatát képezi a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043
projekt végrehajtása, melynek célja a közigazgatás átszervezése során kialakult
feladatellátás ügyfél és ügymenet szempontú informatikai támogatása. A projekt keretében a
Kormányhivatal,
mint
konzorciumvezető,
a
Miniszterelnökség,
a
Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., a Magyar Államkincstár, a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő konzorciumi partnerekkel
összességében 10 milliárd forint uniós forrás terhére olyan szakrendszeri fejlesztéseket
valósíthat meg, amely az elmúlt időszak hatáskör átszervezéseiből adódó feladat
átstrukturálódást, ezzel együtt mind az ügyfél, mind az ügyintézői oldal tevékenységét
támogatni képes. A projekt támogatása megtörtént, a fejlesztési időszak a meghosszabbítást
követően 2019. szeptember 30-ig tart.
Kiemelkedő feladatunk az informatikai infrastruktúra fejlesztése, a digitális kompetenciák
fejlesztése, az informatikai- és információbiztonsági tudatosság elmélyítése, valamint a
Kormányhivatal 2013. évi L. törvény alapján meghatározott informatikai biztonsági osztályba
sorolásának növelése.
Az informatikai infrastruktúra fejlesztése KÖFOP projektek keretein belül valósul meg, mely
magában foglalja a kiszolgáló oldali szerverfejlesztést, valamint a hivatalon belüli
munkaállomások korszerűsítését.
Nagy hangsúlyt helyezünk a digitális kompetenciák fejlesztésére a dolgozók esetében, mely
a mindennapi munkavégzésük során az alapkompetenciák fejlesztésére, az
információbiztonságra vonatkozó szemlélet kialakítására, elmélyítésére, az elektronikus
ügyintézés során alkalmazott módszertanokban szerzett jártasság kialakítására irányul.
A Kormányhivatal informatikai biztonsági osztályba sorolási szintjének növelése különösen
fontos, hiszen a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 projekt alkalmazásfejlesztései okán a
rendszerüzemeltetési feladatok ellátása megköveteli a 4. biztonsági szint elérését. Az IT
biztonság fokozása, illetve a költséghatékony IT üzemeltetés és a monitorozható felhasználói
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tevékenységek követése érdekében a kormányhivatali szervezetre kiterjedően meg kell
tervezni egy központi log menedzsment rendszer bevezetését.
Gazdálkodási területen nagy figyelmet fordítunk a közbeszerzések, beszerzések
átláthatóságára, továbbá a költségvetési egyensúly megtartására, előtérbe helyezve a
költségtakarékosságot.
A pénzügyi és számviteli transzparencia fejlesztése jegyében:
1. a beszerzések, (közbeszerzések), a kötelezettségvállaláshoz és a pénzügyi
elszámolásokhoz kapcsolódó folyamatokat felülvizsgáljuk,
2. a pénzügyi-számviteli kontrollinghoz szükséges támogató rendszereket tovább
fejlesztjük.
Kiemelt figyelmet fordítunk a rendelkezésre álló uniós források felhasználására kiírt operatív
programokra történő pályázatok elkészítésére, és azok megvalósítására. Cél, az év folyamán a
költségvetési források hatékony, gazdaságos felhasználásának biztosítása. Ennek keretén belül
kiemelten kezeljük a költségvetési lehetőségek függvényében a rendelkezésre álló
eszközpark és ingatlan állomány állagmegóvásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
továbbá az ingatlanok karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 2019. évben is
figyelemmel kísérjük a folyamatban lévő pályázatok teljesítését és lezárását. A KÖFOP1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 "A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell”
pályázatban történő fejlesztés keretében a Kormányhivatal laboratóriumi műszerekkel
gazdagodhat, ezáltal alkalmassá válva arra, hogy a megyében nyújtson megfelelő színvonalú,
komplex szolgáltatást a lakosság és a gazdasági élet egyéb szereplői részére.
Megyei népegészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági szakterületen a népegészségügyet
érintő hatásköri, valamint szervezeti, illetve szakmai irányítás változások miatt a tárgyévben
különös jelentőséget a kap a megyei szervezet koordináló szerepének megerősítése, a közös
szakmai gondolkodás, valamint a kereszt funkcionális együttműködés fejlesztése a megyei
főosztályok és a járási hivatalok között. A népegészségügyi és járványügyi szakterület részére
a szakmai irányításért felelős minisztérium 2019. évre 64 kiemelt munkatervi feladatot
határozott meg, ennek laboratóriumi hátterét a Laboratóriumi Osztály biztosítja. A
laboratórium széleskörű, akkreditált vizsgálatokkal áll a lakosság és a gazdasági
szereplők rendelkezésére.
Foglalkoztatási szakterületen a munkatervben vállalt célkitűzéseink között szerepel a 25 év
alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültségek kezelése a GINOP 5.2.1. Ifjúsági
Garancia Programmal, a foglalkoztatottság növelése a GINOP 5.1.1. Út a munkaerőpiacra, a
GINOP 6.1.1. Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése programmal, valamint
a megyei, megyei jogú városi és helyi TOP programokkal, amelyeket EU-s források
felhasználásával
kívánunk
megvalósítani.
További
kiemelt
célkitűzésünk
a
közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének elősegítése.
A munkahelyvédelmi akcióterv alapján a munkahelymegőrzésre, a foglalkoztatás bővítésére
irányuló támogatásban működünk közre. A befektetési és fejlesztési szándékra a mikro-, kisés középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatásokról szóló folyamatos
tájékoztatással hívjuk fel az érintettek figyelmét, működtetjük a központi munkahelyteremtő
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támogatás pályázati rendszerét. A kezdő vállalkozókat pályázatos formában elérhető
tőkejuttatással támogatjuk.
A gazdálkodó szervezetek létszámcsökkentési szándékának megismerését követően, a
lehetséges legrövidebb időn belül felvesszük a kapcsolatot az érintett szervekkel.
Közreműködünk a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő álláskeresők
(különösen a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők) elhelyezése érdekében
kistérségi Startmunka Mintaprogramok, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program és
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések megvalósításában.
Szolgáltatásainkkal a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő álláskeresők
elsődleges munkaerő-piacra való elhelyezkedési esélyének növelését biztosítjuk.
A hatósági eljárásokkal összefüggésben kiemelt stratégiai cél a jogszerűség biztosítása, az
egységes jogértelmezés feltételeinek megteremtése, ezáltal a jogalkalmazói munka segítése.
Az egységes jogalkalmazás előmozdítása érdekében fontosnak tarjuk rendszeres szakmai
konzultációk tartását, a járási hivatalok és a települési önkormányzatok hatósági feladatot
ellátó szervei részére. A társadalombiztosítási szakterületen kiemelt feladat a nyugdíj és az
egészségbiztosítási méltányossági ellátások kapcsán a rendelkezésre álló keretek hatékony
felhasználása, a megye hátrányos helyzetű lakosságának támogatása érdekében. Prioritást
élvez továbbá az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárások
koordinálása, a feladat hatékony megvalósítása, egységes eljárásrend kialakításának
elősegítése. A megyében található helyi- és nemzetiségi önkormányzatok jogszerű működését
rendszeres jegyzői értekezletek szervezésével, Önkormányzati Helpdesk szolgáltatás
működtetésével, és az aktuális információk Hivatali Tájékoztatóban történő megjelentetésével
segítjük elő.
Szociális, igazságügyi és gyámügyi területen 2019-ben részben teljesen új intézmények,
részben már meglévő szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok is megjelennek. Szükséges az
érintett I. fokú hatóságok, fenntartók munkájának segítése, szakmai napok, tanulmányok,
módszertani útmutatók kiadásával. Kiemelt feladat a gyermeki jogok Alaptörvényben
deklarált védelme, illetve érvényesítése. Tovább erősödik a bűnmegelőzés jelentősége, ezért
keresnünk kell azokat a pontokat, amelyek mentén más szervezeteket is bevonhatunk a
prevencióba.
A rehabilitációs terület célkitűzése, hogy a megkezdett irányvonalat követve tovább erősítsük
az illetékességi területhez tartozó elsőfokú rehabilitációs hatóságok tevékenységének
egységesítését, elősegítsük a jó gyakorlatok terjedését, felügyeleti szervként eljárva
közreműködjünk a jogszerű működés és tevékenység megvalósításában. Cél, hogy a szakmai
irányítást gyakorló központi szervekkel együttműködve elősegítsük az egységes
jogértelmezés és joggyakorlat megteremtését.
JÁRÁSI HIVATALOK
A járási hivatalok legfontosabb feladata az idei évben is az ügyfelek gyors, olcsóbb és
egyszerűbb kiszolgálása a járási államigazgatási feladat- és hatáskörök ellátása során. Az
integrált ügyfélszolgálatnál prioritást élvez az ügyfelek hosszabb várakozás nélküli
kiszolgálása. Ennek biztosítására rendszeresen ügyfél-elégedettség mérést végzünk.
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A kormányablak szakterületet érintően a 2019-es évben is a professzionális
szolgáltatásnyújtás és hatósági tevékenység biztosításával, értékteremtő módon kívánjuk
előmozdítani az állampolgárok államigazgatásba, a jó kormányzásba, így végső soron a jó
államba vetett bizalmát és hitét.
Kiemelt figyelmet fordítunk az elsőfokú közlekedésigazgatási ügyekre, tekintettel az elmúlt
években tapasztalt magas számú ügyfélforgalomra. Az állampolgárok természetes és jogos
igénye mind a gépjármű-igazgatás, mind a vezetői engedély ügyintézés területén a gyors
ügyfélkiszolgálás, az okmányellátás zavartalan és gördülékeny biztosítása, a nyilvántartás
közhitelességének megőrzése mellett. Hasonló nagyságrendű terület a személyi okmányellátás
rendszere, hiszen össztársadalmi érdek az egyének biztonságos azonosításának megteremtése.
Az elektronikus személyazonosító igazolvány, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
valamint az útlevél ellátás az államigazgatás egyik alapköve, ennek megfelelően törekszünk
annak folyamatos biztosítására. Harmadik – mostanra hagyományosnak tekinthető – kiemelt
fontosságú szakterületünk az integrált ügyfélszolgálati tevékenység. Az állampolgárok előtt
az Ákr. hatálybalépésével megnyílt a lehetőség, hogy néhány kivétellel bármely kérelmüket
beadhassák a kormányablakokban. Ezen ügyek továbbítása a hatáskörrel rendelkező szerv felé
gyorsaságot és pontosságot kívánó, felelősségteljes feladat, csakúgy, mint az állampolgárok
közérthető tájékoztatása az általuk feltett kérdésekben. A közigazgatás jövője szempontjából
kiemelt területnek tekintjük az elektronikus kommunikáció minél szélesebb körben történő
terjedésében a közreműködésünket. Az állampolgárok oldaláról az ügyfélkapu ügyintézés
tekinthető ilyen területnek, míg a cégek és más szervek esetében az elektronikus
kommunikáció gyakorlása a fő feladatunk ezen a területen.
A kormányablakok tehát az erőforrásaik felhasználásának optimalizálásával a továbbiakban is
fenntartható, minőségi, ügyfélcentrikus szolgáltatások nyújtására törekednek annak
érdekében, hogy a hozzájuk forduló állampolgárok megtapasztalják, hogy ők állnak a
középpontban a közszolgáltatás folyamatában.
A járási építésügyi szakterületen a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai során a soron kívüli, szakszerű ügyintézésre, a
szakhatóságokkal, a szakkérdések vizsgálatára bevont más szervezeti egységekkel a
kapcsolattartás gyors és hatékony megvalósítására helyezzük a hangsúlyt. Az építésfelügyeleti
hatósági szakfeladat ellátása során kiemelt feladat az egyszerű bejelentéssel érintett
lakóépület-építések és bővítések építésfelügyeleti hatósági ellenőrzéseinek szakszerű,
hatékony lefolytatása az építésügyért felelős miniszter utasításában foglaltak szerint. A
lakóépületek elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek elbírálására vonatkozó
eljárások során a szakszerű, gyors és ügyfél-orientált ügyintézést irányozzuk elő.
Az agrár- és vidékfejlesztést támogató feladatokat az országban egyedülállóan, járási
szinten, megyei illetékességgel látjuk el a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal
összefüggő ügyfélszolgálati, kérelemkezelési, kifizetési és helyszíni ellenőrzési feladatokat a
Magyar Államkincstár szakmai irányítása mellett. Kiemelt stratégiai cél, hogy hatékonyabbá
tegyük a közreműködést a támogatások kifizetésének maximalizálásában a megyében,
amelyhez nagymértékben hozzájárul a rugalmas és ügyfélbarát ügyfélszolgálat.
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Növény- és talajvédelmi szakterületen speciális feladatellátásnak tekinthető a Röszkei
Növényegészségügyi Határállomás működtetése mellett a 2019. évre meghatározott unió által
támogatott növényegészségügyi karantén felderítés, illetve a jogszabályok által meghatározott
általános feladatellátás. A 2031/2016/EU határozat hatálybalépésével fel kell készülnünk a
megnövekedő feladat ellátásra, az ehhez kapcsolódóan egyeztetések lefolytatására, a szükség
szerinti humánerőforrás átcsoportosítására.
A járási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szakterület az állategészségügyi és
élelmiszer-biztonsági szolgálat hatósági jogkörében felel a hazánk nemzetgazdaságában
kiemelt helyen lévő állatállomány állategészségügyi-járványügyi helyzetéért és az élelmiszerbiztonságért az élelmiszerlánc teljes folyamatában. E nemzetgazdasági stratégia keretében
kiemelt cél a járványügyi, az állategészségügyi-igazgatási, az állattenyésztési és állatvédelmi,
az élelmiszer- , gyógyszer- és takarmány-biztonsági hatósági feladatok ellátása, ezek
szervezése és irányítása, ezzel jelentős nemzetgazdasági értéknövelő, -mentő és -megőrző,
továbbá közegészségügyi és népjóléti tevékenység ellátása.
Földművelésügyi szakterületen célként fogalmaztuk meg, hogy magasabb szintre emeljük,
és ezáltal növeljük az ügyfelek elégedettségét, a vad- és halgazdálkodási egységek
működésével, hatósági ellenőrzésével, továbbá a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és
más természeti kockázatok kezelésével, illetve a mező- és erdőgazdasági ingatlanok
úgynevezett végrehajtási árverés útján történő értékesítésével, valamint a
gyümölcsültetvények engedélyezésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok
ellátásával.
A járási foglalkoztatási szakterületen prioritást élvező feladat az aktív és passzív
foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékony működtetésével a foglalkoztatottság növelése.
Kiemelt célunk a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedésének
ösztönzésével a közfoglalkoztatási programokba résztvevők számának csökkentése.
Az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló programok (GINOP, TOP)
működtetése során az inaktívak, álláskeresők, hátrányos helyzetű álláskeresők, pályakezdők
részére személyre szabott szolgáltatások, képzési támogatások, bérjellegű támogatások
nyújtásával közreműködünk a célcsoportok elsődleges munkaerő-piaci integrációjának
elősegítésében.
Célként fogalmaztuk meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számának
csökkentését, az érintett réteg nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetését.
A foglalkoztatási célok megvalósítása, a járási munkaerő-piaci folyamatok kedvező
befolyásolása érdekében prioritást élvez a minőségi közvetítői tevékenység a magas
színvonalú munkáltatói kapcsolattartás, a személyre szabott szolgáltatások biztosítása,
valamint a meglévő üres álláshelyek feltárása.
A járási hatósági, gyámügyi és igazságügyi szakterület legfontosabb feladata az ügyfelek
elégedettségének növelése, a panaszok számának csökkentése. A Kormány családbarát
intézkedése részeként 2019. év új feladataként jelentkezik a gyermekek otthongondozási
díjának bevezetése és annak kapcsán az ápolási díjak felülvizsgálata.
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A járási hivatalok illetékességi területén működő gyermekvédelmi intézmények
feladatellátásának szakmai segítését a gyermekvédelmi jelzőrendszeri értekezletek, szakmai
fórumok tartásával, szakmai tanácsadással valósítjuk meg.
A járási földhivatali feladatok tekintetében 2019. évben is elsődleges az osztatlan közös
tulajdonban lévő földekre vonatkozó megosztási munkálatok előkészítése, lefolytatása (az
adott járásban az ütemezésnek megfelelően), ezzel az állami finanszírozású osztatlan közös
tulajdon megszüntetése a tulajdonviszonyok rendezése és a termőföldekkel való rendelkezés
egyszerűsítése érdekében.
Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a hasznosítatlanul talált területek a határszemle
keretében kiszűrésre és szankcionálásra kerüljenek, illetve ezzel összefüggésben a
mezőgazdasági területek strukturális (utak, csatornák) elemeinek vizsgálata megtörténjen.
Kiemelt feladatunk a parlagfűvel fertőzött terültek csökkentése érdekében a felderítés
hatékonyságának növelése, minél nagyon terület ellenőrzés alá vonása.
További prioritást élvez a termőföldek mennyiségi és minőségi védelme érdekében az
átlagosnál jobb minőségű termőföldek termelésben tartása, a hasznosítási kötelezettség
betartatása, a termőföld mennyiségének növelése hatósági eljárások lefolytatásával.
A nyilvántartás közhitelessége és teljessége érdekében célként fogalmaztuk meg az elévült
jogok és tények felülvizsgálatát, illetve a felülvizsgálat eredményéhez mérten azok törlését az
ingatlan-nyilvántartásból, földhasználati nyilvántartásból.
A fogyasztóvédelmi szakterületen az Éves Vizsgálati Programban meghatározott
témaellenőrzések maradéktalan végrehajtása élvez elsőbbséget. Hangsúlyt helyezünk továbbá
a fogyasztói kérelmek kivizsgálására, valamint a fogyasztók és vállalkozások oktatására.
Törekszünk a megyei oktatási intézményekkel, a Békéltető Testülettel, valamint a
kereskedelmi és iparkamarával való fokozottabb együttműködésre.
A munkavédelmi és munkaügyi szakterületen – a prevenció jegyében, a tevékenység
szolgáltató jellegét tovább erősítve – elősegítjük a munkavállalók alapvető jogainak
biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés keretében történő érvényesülését,
csökkentve ezzel a jogkövető vállalkozások versenyhátrányát.
Az örökségvédelmi szakterületen célként fogalmaztuk meg az örökségvédelmi felügyeleti
feladatok ellátása körében a védett örökségi elemek állapotának figyelemmel kísérését, a
szabálytalan állapotok megszüntetését, az új védendő örökségi elemek felkutatását.
A környezetvédelmi és természetvédelmi szakterületen prioritásként kezeljük a
szemétszedő akciók és szakmai kiállítások szervezését a megyében a környezettudatosságra
növelés és a természeti kincseink megőrzése érdekében, hangsúlyosan az iskolás korú
gyerekek körében.
A műszaki biztonsági szakterületen kiemelten fontos cél a Csongrád, Békés és Bács-Kiskun
megye közigazgatási területén a naperőmű-rendszerekkel és a kiemelt beruházásokkal
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kapcsolatos engedélyezési és felügyeleti hatósági feladatok elintézése és az ügyfelek részére a
pontos, megalapozott tájékoztatás adása és a szakmai segítségnyújtás.
A járási egészségbiztosítási területen kiemelt feladatként fogalmaztuk meg a hatékony
közreműködést, szakmai támogatás nyújtást az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a TAJ-t
igazoló hatósági igazolvány másodlatának a kormányablakokban történő kiadásához.
A járási adategyeztetési és nyugdíjbiztosítási szakterületen, a nyugdíj megállapítás
folyamatának segítése érdekében, a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetésének
végrehajtását priorizáljuk.
A járási családtámogatási területen a magas ügyfélszámra tekintettel a legfontosabb feladat
az eljárási gyakorlatok és folyamatok monitorozása és fejlesztése a hatékony
ügyfélkiszolgálás érdekében.
A járási rehabilitációs ellátási és szakértői terület kiemelt feladata a csökkent
orvosszakértői létszám miatt kialakult esedékes felülvizsgálati hátralék feldolgozása. A
szakkérdések tekintetében olyan ügyfélközpontú véleményezés megvalósítását céloztuk meg,
hogy az egynél több személyes megjelenésre csak kivételes esetben kerüljön sor.
A járási népegészségügyi területen a közegészségügyi, a járványügyi feladatok, a
felügyeleti tevékenység ellátása mellett az egészségfejlesztés (egészségvédelmi,
egészségnevelési és egészség-megőrzési) népszerűsítésére helyezzük a hangsúlyt.
***
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50/2013. (II.25.)
Korm. rendelet

2.

Integritás tanácsadó
személyének intézményesítése,
elfogadottságának növelése

50/2013. (II.25.)
Korm. rendelet

3.

Álláshelyek korrupciós
kockázatainak felmérése

1336/2015 (V.27.)
Korm. határozat

4.

Integrált kockázatkezelési
rendszer felülvizsgálata,
figyelemmel a kockázatok
rendszeres, rendszerszerű
elemzésére és beazonosítására,
valamint a beazonosított
folyamatok összefésülése

50/2013. (II.25.)
Korm. rendelet
370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Munkavégzés
hatékonyságának a
növelése; Szervezeti
integritás erősítése;
Korrupció megelőzése.

Belső kontroll
koordinátor

13 fő

-

A Kormányhivatal
szabályos működésének
biztosítása, a szervezeti
integritás
(integritástudatosság)
erősítése és a korrupció
megelőzése.

Kormánymegbízott

6 fő

Miniszterelnökség

Szervezeti integritás
növelése, a korrupciós
kockázatok csökkentése

Belső kontroll
koordinátor

3 fő

Aktualizált folyamatlista és
ellenőrzési nyomvonal,
A belső kontrollrendszer
kockázati rangsor és
és az integritás erősítése
kockázati térkép.

Belső kontroll
koordinátor

Integritás tudatosság,
hivatali célok iránti
elköteleződés fejlesztése,
etikai alapelvek
betartása/betartatása

5.

Integritástudatosságot növelő
képzések új belépők számára

50/2013. (II.25.)
Korm. rendelet

6.

Külső ellenőrzéshez kapcsolódó
intézkedési tervben
meghatározott
feladatok végrehajtásáról szóló
jelentés elkészítése

370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
13. § - 14. §

„beszámoló” jelentés

7.

Az éves (belső) ellenőrzési
jelentés és az összefoglaló éves
ellenőrzési jelentés elkészítése

370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
48. § - 49. §

„beszámoló” jelentés

8.

Stratégiai ellenőrzési terv és

370/2011. (XII. 31.)

Stratégiai ellenőrzési terv,

Szervezet átlátható,
szabályszerű
működésének biztosítása,
valamint ez által a
szervezeti integritás
erősítése.
A Kormányhivatal
jogszabályoknak, közjogi
szervezetszabályzó
eszközöknek megfelelő
működése.
A kormányhivatal
hatékony, gazdaságos,
eredményes,
költségtakarékos
működésének
bemutatása
a végrehajtott
ellenőrzések tükrében
A Kormányhivatal

Egyéb

Felülvizsg
álat
időpontja

Forrás
megnevezé
se

Feladat
ellátásána
k költsége

Határidő

Külsős
közreműk
ödő
szervezet

Szervezete
n belüli
felelős

Az
eredmény
melyik
intézményi
célkitűzés
megvalósít
ását
szolgálja

A feladat
végrehajtá
sának
eredménye

A feladat
eredete:
(pl.
jogszabály
i
rendelkezé
s, eseti
utasítás)

Intézmény
i feladat
megnevezé
se

Azonosítás
i szám
1.

Intézményi Stratégia
felülvizsgálata, cselekvési
program meghatározása a
számszerűsíthető célok
figyelembevételével

A Kormányhivatal, azon
konkrét intézkedéseket,
feladatokat meghatározó
tervének, amelynek
megvalósítása hozzájárul a
szervezeti kultúra
kialakításához; átlátható,
nyitott, nyomon követhető
szervezeti struktúra
létrehozásához, konkrét
cselekvési programba
történő átültetése.
A szervezeti kultúrához
idomuló, az integrált
kockázatkezelési
szabályzatnak megfelelő,
független, mediátori
tevékenységet is ellátó,
működő integritás
tanácsadói intézmény
megvalósítása és
megszilárdítása.
Álláshelyek korrupciós
kockázati térképe,
kockázatok rangsorolása,
kontrollokkal a kockázatok
csökkentése

Végrehajt
ásban
közreműk
ödő
munkatárs
ak száma

Intézményi munkaterv

Csongrád Megyei Kormányhivatal

-

-

évente

-

2019. 01. 31.

-

-

2019. I. félév vége

-

-

2019. 07. 31.

-

-

évente

-

11 fő

-

2019. 11. 30.

-

-

évente

-

Belső kontroll
koordinátor

3 fő

Nemzeti Védelmi
Szolgálat

2019. 12. 31.

-

-

évente

-

Belső Ellenőrzési
Osztály,
osztályvezető

érintett szervezeti
egységek számától
függően változó

370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
13. § (1) bekezdésében
meghatározott szervek

2019. 01.
31.

-

-

-

-

Belső Ellenőrzési
Osztály
vezetőjevezető

1 fő

-

2019. február
15.

-

-

-

-

Belső Ellenőrzési

11 fő

-

2019. 11. 15.

-

-

-

2019. 01. 31.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

éves belső ellenőrzési terv
elkészítése

Korm. rendelet
29. § - 32. §

2019. évi Belső Ellenőrzési
Tervben meghatározott
ellenőrzési feladatok
végrehajtása

2011. évi CXCV.
törvény, az
államháztartásról,
69.
-70. §
370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

ellenőrzési jelentés,
(intézkedési terv)

A Kormányhivatal
jogszabályoknak, közjogi
Belső Ellenőrzési
szervezetszabályzó
Osztály vezetője
eszközöknek megfelelő
működése.

minőségi,
mennyiségi
mutatószámok

Hatékonyság mérése

Humánmenedzsment

2018. évi CXXV.
törvény

Belső norma alkotás

Humánmenedzsment

Intézményi Stratégia

Utánpótlás biztosítása

Intézményi Stratégia

Beilleszkedési
folyamatok elősegítése

Elemzés, Exit-interjú

Teljesítménymutató rendszer
bevezetése, a Valoro Kft.-vel
együttműködve a KPI mutatók
meghatározása, a folyamatok és
teljesítmény mérhetősége
érdekében
A kormányzati igazgatásról
szóló 2018. évi CXXV. törvény
bevezetésével kapcsolatos
munkáltatói intézkedések
megtétele, a belső normák
harmonizációja a törvényi
rendelkezésekhez
Kulcspozíciók beazonosítási
folyamatának kidolgozása, a
vizsgálatot végző vezető
munkatársak támogatása
Az Állami Szolgálati
Szabályzatban megjelenő
Mentori Rendszer
működtetésének tapasztalatai
alapján a rendszer korrigálása,
kiegészítése
Munkaerő-áramlás (fluktuáció)
kiváltó okainak elemzése, és az
ebből kinyert adatok alapján a
szükséges intézkedések
megtétele

KÖFOP projekt keretében a
hatáskör átcsoportosításából
adódó szakrendszeri integrációs
feladatok

Intézményi Stratégia

272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet

16.

Informatikai infrastruktúra
fejlesztése

Intézményi Stratégia

17.

Digitális kompetenciák
fejlesztése

Intézményi Stratégia

2020. évi Belső Ellenőrzési jogszabályoknak, közjogi Osztály vezetője
Terv
szervezetszabályzó
eszközöknek megfelelő
működése.

szakrendszerek kialakítása

A megyei szerverkörnyezet
integrációja és
konszolidációja, valamint a
munkaállomások
korszerűsítése
Az ügyintézők
feladatellátásához
szükséges
alapkompetenciák
fejlődése, IT biztonsági
szemlélet kialakulása a

2019.
12. 31.

a szükséges
helyszíni
ellenőrzések
függvényében
változó

-

szükség szerint

-

Valoro

2019.12.31.

-

-

2019.12.31.

-

16 fő

-

2019.03.15.

-

-

2019.12.31.

-

Humánpolitikai
Osztály vezetője

4 fő

-

2019. 06.30.

-

-

2019.12.31.

-

Humánstratégia

Humánpolitikai
Osztály vezetője

12 fő

-

2019.12.31.

-

-

2019.12.31.

-

Humán stratégia

Humánpolitikai
Osztály vezetője

12 fő

-

2019.12.31.

-

-

2019.12.31.

-

résztvevők
dolgozók
munkabére és
járulékai

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15-201600043 projekt

-

-

Humánmenedzsment

ellenőrzésben érintett
szervezeti egységek
számától függően
változó

-

Humánpolitikai
Osztály vezetője

4 fő

Humánpolitikai
Osztály vezetője

államigazgatás
racionalizálása

Igazgató

20 fő

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.,
Magyar Államkincstár,
Miniszterelnökség,
Kormányzati
2019.09.30
Informatikai
Fejlesztési Ügynökség,
Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő

államigazgatás
működésének
racionalizálása;
költséghatékonyság;
szolgáltató állam

Igazgató

30fő

-

2019.06.30

-

-

-

-

digitális államigazgatás
létrejöttének támogatása

Igazgató

30 fő

-

2019.12.31

-

kormányhivatal
költségvetése

-

-
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dolgozókban; e-ügyintézés
magabiztos alkalmazása

18.

A Kormányhivatal informatikai
biztonsági szintjének növelése

19.

Log Menedzsment rendszer
bevezetésének megtervezése

20.

Éves közbeszerzési terv
elkészítése

21.

Éves összesített kommunikációs
beszerzési és
rendezvényszervezési terv,
valamint a szponzorációs
költségkeretterv megküldése

22.

2019. évi ingatlan fejlesztési
tervben foglaltak megvalósítása
(költségvetési források
függvényében)

23.

Költségvetési egyensúly
hivatalon belüli biztosítása

24.

A kormányhivatalok
népegészségügyi szervezeti
egységei számára a Nemzeti
Népegészségügyi Központ által
2019. évre meghatározott 64
népegészségügyi egyéb
ellenőrzési és mintavételi
munkatervi feladat végrehajtása,
a járási hivatalok munkatervi
feladatainak koordinálása.

25.

26.

Laboratóriumi háttér biztosítása
30 kiemelt népegészségügyi
munkatervi feladathoz, valamint
a környezetvédelmi laboratórium
esetében a felszíni és felszín
alatti vizek, a levegőminőségi
mérések, illetve a
szennyvízkibocsátók ellenőrzése
az Agrárminisztérium és a
Belügyminisztérium szakmai
irányítása mellett.
Élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben a
megyei igazgatási feladatok
ellátása az állategészségügy, az
állatvédelem, az élelmiszerláncfelügyelet, az élelmiszerminőség területén az éves
felügyeleti ellenőrzési és

2013. évi L. tv.,
41/2015. (VII.15.)
BM rendelet;
Intézményi Stratégia

Intézményi Stratégia

a Hivatal magasabb
informatikai biztonsági
osztályba sorolása

IT biztonság növelése

államigazgatás
működésének
racionalizálása;
költséghatékonyság;
szolgáltató állam
államigazgatás
működésének
racionalizálása;
költséghatékonyság; IT
biztonság növelése

Igazgató

30 fő

-

2019.12.31

-

kormányhivatal
költségvetése

-

-

Igazgató

30 fő

-

2019.12.31.

-

kormányhivatal
költségvetése

-

-

2 fő

Közbeszerzési Hatóság 2019. 03. 31.

-

Kormányhivatal
költségvetése

2019. II.. negyedév
vége

-

2 fő

Nemzeti
Kommunikációs
hivatal

2019. 12. 15.

-

-

2020. IV. negyedév
vége

-

2 fő

Szerződött partnerek

2019. 12. 31.

-

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

5 fő

-

2019.06.30.

-

Kormányhivatal
költségvetése

2019. I. félév vége

-

Beszerzési,
Beruházási,
Üzemeltetési és
Projekt Osztály
vezetője
Beszerzési,
Beruházási,
Üzemeltetési és
Projekt Osztály
vezetője
Beszerzési,
Beruházási,
Üzemeltetési és
Projekt Osztály
vezetője,

közbeszerzési terv

Közbeszerzések
nyilvánosságának
biztosítása

247/2014. (X.1.)
Korm. Rendelet

éves összesített beszerzési
terv és szponzorációs
költségkeretterv

Közbeszerzések
nyilvánosságának
biztosítása

-

Kormányhivatal
vagyonkezelésében,
használatában levő
ingatlanok állagmegóvása,
fejlesztése

hatékony működés

folyamatos, biztonságos
intézményi működés

jó állam,
költséghatékonyság

gazdasági vezető

Csongrád megye, illetve
sugár-egészségügy
területén a Dél-Alföldi
régió lakosságának
vonatkozásában hatályos
közegészségügyijárványügyi előírások
megvalósulásának
ellenőrzése, megyei/régiós
összesítő jelentések
elkészítése

közegészségügyi,
járványügyi biztonság
megteremtése,
egészségügyi ellátó
rendszer szakmai
felügyelete

Népegészségügyi és
Élelmiszerlánc20
biztonsági Főosztály
vezetője

-

2019.12.31.

-

Kormányhivatal
költségvetése

2019.03.31.

-

A Laboratóriumi Osztály
biztosítja a
népegészségügyi és
környezetvédelmi hatósági
munkatervi feladatok
laboratóriumi hátterét,
valamint egészségügyi és
egyéb szolgáltatási
tevékenységet végez.

közegészségügyi,
környezetvédelmi és
járványügyi biztonság
megteremtése

Népegészségügyi és
Élelmiszerlánc56
biztonsági Főosztály
vezetője

-

2019.12.31.

-

Kormányhivatal
költségvetése

2019.03.31.

-

élelmiszerláncbiztonsági,
állategészségügyi
garanciák vállalása.

Népegészségügyi és
Élelmiszerláncbiztonsági Főosztály
Élelmiszerlánc16
biztonsági és
Állategészségügyi
osztályvezető

-

Állami,
Élelmiszerlánc
felügyeleti díj

Ellenőrzési és
teljesítményértékelési
szabályzatban foglaltak
szerinti ütemezésben

-

2015. évi CXLIII.
törvény 42. § (1)

2011. évi CXCV.
törvény

385/2016.(XII.2.)
Korm.r. 1. § (4) bek.
f) pont és 17/A § (2)
bek.

385/2016.(XII.2.)
Korm.r. 1. § (4) bek.
f) pont és 17/A § (2)
bek.
71/2015. (III.30.)
Korm. rendelet 35. §

2008. évi XLVI.
törvény 2.§
1998. évi XXVIII.
törvény 2.§

Az állategészségügyi
járványvédelmi feladatok
ellátásához szükséges
feltételek biztosítása.

-

2019.12.31.
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mintavételi terv, a mentesítési
programok szerint.

27.

Munkaerő-piaci ellenőrzés

28.

Közfoglalkoztatási programok
megvalósítása és koordinálása

29.

Nemzeti Foglalkoztatási Alapból
nyújtott egyes támogatások és
munkaerő-piaci programok
működtetése (pl.:
munkahelyteremtő beruházás,
bérgarancia támogatás,
vállalkozóvá válási támogatás),
szolgáltatás nyújtása, a járási
hivatalok által nyújtott
támogatásokhoz kapcsolódóan
koordináció ellátása

30.

Az állami
foglalkoztatási szerv,
a munkavédelmi és
munkaügyi hatóság
kijelöléséről,
valamint e szervek
hatósági és más
feladatainak
ellátásáról szóló
320/2014. (XII. 13.)
Korm. rendelet
A
közfoglalkoztatáshoz
nyújtható
támogatásokról szóló
375/2010 (XII.31)
Korm. r.

1991. évi IV.
törvény, 1994. évi
LXVI. törvény,
6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet,
30/2000 (IX.15.)
GM rendelet

A
Gazdaságfejlesztési
és Innovációs
Operatív Program
éves fejlesztési
keretének
megállapításáról
Az Európai Uniós forrásból
szóló 1006/2016. (I.
megvalósuló GINOP 5.1.1.,
18.) Korm.
GINOP 5.2.1., GINOP 6.1.1. és
határozat;
TOP projektek működtetése és a
A Kormány
Foglalkoztatási Osztályokon
1612/2016. (XI. 8.)
nyújtott támogatásokhoz
Korm. határozata a
kapcsolódóan koordináció
Terület- és
ellátása
Településfejlesztési
Operatív Program
keretében
megvalósuló
integrált területi
programok
jóváhagyásáról

Uniós forrásból – NFA-ból A 2019. Országos
nyújtott támogatást
Hatósági Ellenőrzési
felhasználók ellenőrzése
Terv

Foglalkoztatási
Főosztály vezetője,
Közfoglalkoztatási
Osztály vezetője,
Munkaerőpiaci
Osztály vezetője

4 fő

Pénzügyminisztérium
Belügyminisztérium

2019. 12. 31.

Álláskeresők,
rehabilitációs ellátásban
részesülők foglalkoztatási
helyzetének javítása

BM szakmai irányelvei

Foglalkoztatási
Főosztály vezetője,,
Közfoglalkoztatási
Osztály vezetője

3 fő

Belügyminisztérium

PM iránymutatása

Foglalkoztatási
Főosztály vezetője,,
Alapkezelő Osztály
vezetője,
Munkaerőpiaci
Osztály vezetője

8 fő

Pénzügyminisztérium

PM iránymutatásai
BM iránymutatásai

Foglalkoztatási
Főosztály vezetője,,
Munkaerőpiaci
Osztály, vezetője

Foglalkoztatottság
növelése

Foglalkoztatottság
növelése

31.

Közfoglalkoztatottak elsődleges
munkaerő-piacon történő
elhelyezkedésének elősegítése

1497/2018. (X. 12.)
Korm. határozat

Foglalkoztatottság
növelése,
közfoglalkoztatottak
számának csökkenése

32.

Osztatlan közös tulajdon
megszüntetésével kapcsolatos
eljárások koordinálása

az
Agrárminisztérium
Földügyi és
Térinformatikai

az osztatlan közös
tulajdon megszüntetésével
kapcsolatos feladatok
jogszabály szerinti ellátása

23 fő

Pénzügyminisztérium
Belügyminisztérium

4 fő személyi és
dologi költsége

Kormányhivatal 2019.
évi költségvetése,
valamint a GINOP
Folyamatos
5.1.1. és GINOP 5.2.1.
projektek
költségvetése

-

2019. 12. 31.

3 fő személyi és
dologi költsége

Kormányhivatal 2019.
Folyamatos
évi költségvetése

-

2019. 12. 31.

8 fő személyi és
dologi költsége

Kormányhivatal 2019.
Folyamatos
évi költségvetése

-

23 fő személyi és
dologi költsége

GINOP 5.1.1.,
GINOP 5.2.1.,
GINOP 6.1.1. és
TOP
projektek
költségvetése

Folyamatos

-

-

-

2019. 12. 31.

PM iránymutatásai
BM iránymutatásai

Foglalkoztatási
Főosztály vezetője,,
Munkaerőpiaci
Osztály, vezetője
Közfoglalkoztatási
Osztály, vezetője

49 fő

Pénzügyminisztérium
Belügyminisztérium

2019. 12. 31.

49 fő személyi és
dologi költsége

Kormányhivatal 2019.
évi költségvetése,
valamint a GINOP
5.1.1. és GINOP
5.2.1., GINOP 6.1.1. Folyamatos
és
TOP
projektek
költségvetése

Jogi és Hatósági
egységes jogalkalmazási Főosztály
gyakorlat megyei szinten Földhivatali Osztály
vezetője

2 fő

Nemzeti Kataszteri
Program Kft.

2019. év

-

központi költségvetés

-
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Főosztályának
Szakmai
Feladatterve
a földrendező és
földkiadó
bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény
a részarány
földkiadás során
keletkezett osztatlan
közös tulajdon
megszüntetésének
részletes szabályairól
szóló 374/2014.
(XII.31.) Korm. rend

33.

Felügyeleti ellenőrzések – az
Ákr. megfelelő alkalmazása
tekintetében – a helyi
önkormányzati szervek és a
járási hivatalok hatósági
tevékenysége felett

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

34.

Ideiglenes határzárral
kapcsolatos éves kártalanítások
megállapítása

211/2015. (VII.23.)
Korm. rendelet
(Kártalanítási r.)

Hivatali Tájékoztató kiadása a
jegyzők és a társszervek részére

2001. évi
CLXXXIX.
tv. 133. § (3) bek.

36.

Önkormányzatok jogszerű
működésének segítése

2001. évi
CLXXXIX.
tv. 133. § (3) bek.

37.

Helyi önkormányzatok
szervezeti és működési
szabályzatainak felülvizsgálata

35.

Ellenőrzésenkénti
feljegyzés, a hivatali éves
tájékoztatóba összesített
jelentés

A hatósági eljárások
törvényességének
biztosítása

Jogi és Hatósági
Főosztály vezetője,
Hatósági, építésügyi
és oktatási Osztály
vezetője

10 fő

-

2019.12.31.

-

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

Határozatok

Az érintett ingatlantulajdonosok és
földhasználók
kártalanítása

Jogi és Hatósági
Főosztály vezetője,
Hatósági, építésügyi
és oktatási Osztály
vezetője

10 fő

-

2019.12.31.

-

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

Jogi és Hatósági
Főosztály Jogi és
Törvényességi
Felügyeleti Osztály
vezetője

9 fő

-

minden
második hónap utolsó napja

-

-

-

Jogi és Hatósági
Főosztály Jogi és
Törvényességi
Felügyeleti Osztály
vezetője

9 fő

-

2019.12.31.

-

-

-

-

Jogi és Hatósági
Főosztály Jogi és
Törvényességi
Felügyeleti Osztály
vezetője

9 fő

-

2019.12.31.

-

-

-

-

Jogi és Hatósági
Főosztály Jogi és
Törvényességi
Felügyeleti Osztály
vezetője

9 fő

-

2019.12.31.

-

-

-

-

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális,
Igazságügyi és
Gyámügyi Osztály
vezetője

4 fő

-

folyamatos

-

Központi költségvetés
IM költségvetés

-

-

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális,
Igazságügyi és

7 fő

Magyar Államkincstár
Szociális és
folyamatos
Gyermekvédelmi

-

Központi költségvetés

-

-

kiadvány közzététele

egyedi szakmai
tájékoztatások, körlevelek,
HT, ÖKHD, jegyzői
értekezletek

Alaptörvény 34. cikk ellenőrzési jelentés és
(4) bek.
egyedi tájékoztatások

a bizalom és az erőteljes
szakmaiság a
törvényességi
szakterületen, a
„szolgáltató
törvényességi felügyelet”
a bizalom és az erőteljes
szakmaiság a
törvényességi
szakterületen, a
„szolgáltató
törvényességi felügyelet”
a bizalom és az erőteljes
szakmaiság a
törvényességi
szakterületen, a
„szolgáltató
törvényességi felügyelet”
a bizalom és az erőteljes
szakmaiság a
törvényességi
szakterületen, a
„szolgáltató
törvényességi felügyelet”

38.

Önkormányzati képviselők
képzése

Mötv. 32. § (2) bek.
j) pont

39.

II. fokú hatósági tevékenység
ellátása, I. fokú hatóságok
tevékenységének segítése,
kommunikáció javítása, szakmai
irányítás, felügyeleti ellenőrzés
az egységes jogalkalmazás
megteremtése érdekében

331/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet,
1993. évi III. tv.,
2005. évi CXXXV.
tv.,
2003. évi LXXX. tv.

Hatósági döntés (végleges)

jogalkalmazás,
jogbiztonság,
esélyegyenlőség

40.

A szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények
működésének

1993. évi III. tv.,
369/2013. (X. 24)
Korm. rendelet

Hatósági döntés
(végleges); ellátások
biztonságának

jogbiztonság,
esélyegyenlőség

képzések, tanúsítványok
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

engedélyezése, ellenőrzése,
segítségnyújtás a fenntartók
részére, különösen a határozott
idejű működési engedélyek,
illetve az új ellátási formák
esetében
A gyermekkorú, illetve a
fiatalkorú bűnelkövetés
helyzetének, valamint a
bűnmegelőzési tevékenységének 149/1997. (IX. 10.)
értékelése, az erre vonatkozó
Korm. rendelet,
jelentés elkészítése, a gyermekek
1997. XXXI. tv.
Alaptörvényben garantált
védelemhez való jogának
érvényesítése, gyermekvédelmi
jelzőrendszer erősítése

megteremtése, folyamatos
fenntartása

jelentés, gyermeki jogok
védelmének erősödése

Gyámügyi Osztály
vezetője

Főigazgatóság

közbiztonság javítása

gyermek- és
ifjúságvédelmi
koordinátor

1 fő

gyermekvédelmi
jelzőrendszer tagjai

2019. 06. 30.

jogbiztonság,
esélyegyenlőség

Jogi és Hatósági
Főosztály Szociális,
Igazságügyi és
Gyámügyi Osztály
vezetője

3 fő

-

-

Központi költségvetés

2020. 06. 30.

-

2019. 12. 31.

-

Központi költségvetés

-

-

Hivatásos gondnokok képzése,
éves továbbképzése, hivatásos gondnoki
rendszer átalakításában
közreműködés

25/2003. (V.13)
ESZCSM rendelet

Képzés, továbbképzés,
gondnokoltak törvényes
képviseletének biztosítása

Egészségbiztosítási és
nyugdíjbiztosítási ellenőrzések
ellenőrzési tervnek megfelelő,
objektív bizonyítékokkal
alátámasztott lefolytatása.

386/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet,
1997. LXXXIII.
törvény
168/1997. (X.6)
kormányrendelet,
1997. LXXXI.
törvény

Az ellenőrzésekről
készített jegyzőkönyv,
hivatalos feljegyzés

A jogszabályi feltételek
teljesülésének
ellenőrzése, az abban
foglaltak betartatása.

Jogi és Hatósági
Főosztály
Társadalombiztosítá
si Osztály vezetője

11 fő

-

2019 év

-

Egészségbiztosítási Al
ap, Nyugdíjbiztosítási folyamatos
Alap

Határozat

A hátrányos helyzetű
lakosság anyagi
terheinek enyhítése, a
jogszabály adta
lehetőségnek
megfelelően.

Jogi és Hatósági
Főosztály
Társadalombiztosítá
si Osztály vezetője

3 fő

-

2019. év

-

Egészségbiztosítási Al
ap, Nyugdíjbiztosítási folyamatos
Alap

egységes jogértelmezés
megvalósulása

együttműködés,
erőteljes szakmaiság,
egységes jogértelmezés
megvalósítása

Jogi és Hatósági
Főosztály
Rehabilitációs
Ellátási és Szakértői
Osztály vezetője

9 fő

közhiteles nyilvántartás,
közhiteles okmány

közhiteles
nyilvántartások vezetése, kormányablak
okmányellátás
osztályvezető
működtetése

66 fő

-

Folyamatos

közhiteles nyilvántartás,
közhiteles okmány

közhiteles
nyilvántartások vezetése, kormányablak
okmányellátás
osztályvezető
működtetése

75 fő

-

Folyamatos

iratok továbbítása,
tájékoztatás nyújtása

teljes körű
ügyfélkiszolgálás

34 fő

-

Folyamatos

Hatékony keretgazdálkodás a
méltányossági területen.

Másodfokú rehabilitációs
hatóságként a joggyakorlat és a
szakértői gyakorlat
egységesítésének elősegítése az
illetékességi területen működő
elsőfokú rehabilitációs
hatóságok tekintetében
JÁRÁSI HIVATALOK

Első fokú közlekedés-igazgatási
feladatok ellátása

47.

Személyi okmányokkal
kapcsolatos feladatok ellátása

48.

Integrált ügyfélszolgálati
feladatok ellátása

1997. LXXXIII.
törvény, 217/1997.
(XII.1)
kormányrendelet,
1997. LXXXI.
törvény, 168/1997.
(X.6)
kormányrendelet

327/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet

515/2013. (XII.30.)
Korm. rendelet,
1999. évi LXXXIV.
tv. , 326/2011.
(XII.28.) Korm.
rendelet
515/2013. (XII.30.)
Korm. rendelet ,
414/2015. (XII.23.)
Korm. rendelet
101/1998. (V.22.)
Korm. rendelet,
362/2011. (XII.30.)
Korm. rendelet
515/2013. (XII.30.)
Korm. rendelet

kormányablak
osztályvezető

-

2019. 12. 31.

-

-

nincs

-

-

-

Kormányhivatal
költségvetése
szerint

kormányhivatal
költségvetése

-

-

Kormányhivatal
költségvetése
szerint

kormányhivatal
költségvetése

-

-

Kormányhivatal
költségvetése

kormányhivatal
költségvetése

-

-
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49.

50.

51.

52.

53.

Elektronikus kommunikáció
elősegítése

2015. évi CCXXII.
törvény

A mezőgazdasági
termelést érintő
időjárási és más
természeti
kockázatok
kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII.
törvény (Mkktv.), a
Mezőgazdasági termelést érintő kárenyhítési
időjárási és más természeti
hozzájárulás
kockázatok kezelése
megfizetésével,
valamint a
kárenyhítő juttatás
igénybevételével
kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló
27/2014. (XI.25.)
FM rendelet
A mező- és
erdőgazdasági
hasznosítású földek
végrehajtási,
felszámolási vagy
önkormányzati
Mező- és erdőgazdasági
hasznosítású földek árverés útján adósságrendezési
eljárás keretében
történő értékesítése
árverés útján történő
értékesítésének
szabályairól szóló
191/2014. (VII.31.)
Korm. rendelet
A vad védelméről, a
vadgazdálkodásról,
valamint a
vadászatról szóló
1996. évi LV.
törvény, a vad
védelméről, a
Vadászati hatósági és igazgatási vadgazdálkodásról,
valamint a
feladatok
vadászatról szóló
1996. évi LV.
törvény
végrehajtásának
szabályairól szóló
79/2004. (V.4.) FVM
rendelet
A halgazdálkodásról
és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII.
törvény, a
Halászati hatósági és igazgatási halgazdálkodás és a
feladatok
halvédelem egyes
szabályainak
megállapításáról
szóló 133/2013.

szerint

hivatalok, cégek,
állampolgárok
elektronikus
kommunikációjának
elősegítése

kormányablak
osztályvezető

kármegállapítás,
hozamérték csökkenés
ellenőrzése, (megjelenési
forma: határozat, végzés,
jegyzőkönyv, hatósági
bizonyítvány)

pontos kármegállapítás

Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal
Földművelésügyi
Osztály vezetője

Mező- és erdőgazdasági
hasznosítású föld árverésen
történő értékesítése
(megjelenési forma:
határozat, végzés,
jegyzőkönyv)

Mező- és erdőgazdasági
hasznosítású földek
jogszabályok szerinti
forgalmának biztosítása

Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal
Földművelésügyi
Osztály vezetője

A vadgazdálkodás
jogszabályoknak való
megfelelőségének, szak és
tervszerűségének,
biztosítása (megjelenési
forma: határozat, végzés,
jegyzőkönyv, hatósági
bizonyítvány)

A vadállomány ésszerű
hasznosítása, a vadászati
jog jogszabályok mentén
történő gyakorlása, a
vadászati jog jogellenes
hasznosítása esetén a
szükséges és arányos
szankciók alkalmazása.

Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal
Földművelésügyi
Osztály vezetője

A halgazdálkodás,
horgászat, halászat jog
jogszerű gyakorlása
(megjelenési forma:
határozat, végzés,
jegyzőkönyv, hatósági
bizonyítvány)

A halgazdálkodás
jogszabályoknak való
megfelelőségének, szak
és tervszerűségének
biztosítása.

Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal
Földművelésügyi
Osztály vezetője

e-közigazgatás,
e-kommunikáció

Kormányhivatal
költségvetése
szerint

kormányhivatal
költségvetése

-

-

Esetenként a Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara munkatársai

Az Mkktv. és
az általános
közigazgatási
rendtartásról
szóló 2016. évi
CL. tv. (Ákr.)
szerint

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

2 fő

Önálló bírósági
végrehajtók, Nemzeti
Adó- és Vámhivatal,
földhivatali osztályok

191/2014.
(VII.31.)
Korm. rendelet
szerint

Kormányhivatal
költségvetése, licitdíj

-

-

4 fő

Esetenként a területileg
illetékes rendőrhatóság Ákr. szerint
munkatársai

-

Kormányhivatal
költségvetése,
igazgatási szolgáltatási
díj, bírság

-

-

2 fő

Esetenként a
területileg illetékes
rendőrhatóság, ill. az
Állami Halőri
Szolgálat
közreműködésével.

-

Kormányhivatal
költségvetése,
igazgatási szolgáltatási
díj, bírság

-

62 fő

-

Folyamatos

3 fő

Ákr. szerint

15

(XII.29.) VM
rendelet

54.

Telepítési hatósági feladatok
ellátása

A termőföld
védelméről szóló
2007. évi CXXIX.
törvény

A jogszabályoknak
megfelelő
gyümölcstermesztés
biztosítása (megjelenési
forma: határozat, végzés,
jegyzőkönyv, hatósági
bizonyítvány)

2008. évi XLVI. tv.
7/2001. (I.17.) FVM
rend.
JKV, Biz.
43/2010. (IV.23.)
Jelentés Határozat
FVM rend. 1994. évi Végzés
LV. tv.
2007. évi CXXIX.
tv.

A gyümölcsültetvények
megyei kataszterének
felállítása.

Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal
Földművelésügyi
Osztály vezetője

élelmiszerláncfelügyelet termőföld
védelme

Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal
Növény és
Talajvédelmi
Osztály vezetője

55.

Károsító diagnosztikai
feladatok Növényvédelmi
feladatok Talajvédelemi
feladatok

56.

Növényegészségügyi
vizsgálatok bővülése,
határállomáson a
vizsgálatköteles termékek
jelentős bővülése

625/2017. és
2031/2016. EU
határozatok

Az áruk EU-ba történő
élelmiszerlánc
biztonságos beléptetésének
felügyelet
biztosítása

57.

Növényegészségügyi
feladatok Zöldség-gyümölcs
minőségellenőrzés
Növényegészségügyi
határállomás működtetése,
ellenőrzések elvégzése

2008. évi XLVI. tv.
7/2001. (I.17.) FVM
rend. 2008. évi
XLVI. tv.
543/2011. EU
rendelet 2008. évi
XLVI. törvény 33.§
b)

JKV, Biz.
Határozat
Végzés JKV,Biz.
Határozat
Végzés Az áruk EU-ba
történő biztonságos be- és
kilépésének biztosítása

58.

59.

60.

Állategészségügyi mentesítési és
monitoring programok
2008. évi XLVI.
végrehajtása és felügyelete,
törvény 32.§ (1) f),
járványveszély esetén a
34.§ (3) a), 51.§ (3)
szükséges állategészségügyi
korlátozó intézkedések
elrendelése

Közreműködés az engedélyezési
illetve nyilvántartásba vételi
eljárásokban az élelmiszerláncfelügyeleti törvény által
meghatározott tevékenységek,
vállalkozások, helyek,
élelmiszerek, takarmányok,
állatgyógyászati készítmények
melléktermékek
vonatkozásában
Vágóállatok ante mortem –post
mortem vizsgálata és ennek
felügyelete, a közfogyasztásra
szánt (levágott, gyűjtött) állatok
húsvizsgálata; az egyes
élelmiszerek feldolgozásra és
emberi fogyasztásra való
alkalmasságának elbírálása;

élelmiszerlánc
felügyelet

az állategészségügyi
szolgálat alapfeladatának
mentesítés, mentesség
teljesítése, nemzetközi
ellenőrzése, nemzetközi
állategészségügyi
állategészségügyi
garanciák biztosítása és
garanciák deklarálása, a
mentességek deklarálása,
bejelentési kötelezettség
a bejelentési
alá tartozó, nagy gazdasági
kötelezettség alá tartozó,
kárt okozó vagy
nagy gazdasági kárt
közegészségügyi
okozó vagy
vonatkozású
közegészségügyi
állatbetegségek
vonatkozású
terjedésének megállítása és
állatbetegségek
felszámolása
megelőzése és
felszámolása

Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály
vezetője, Növény és
Talajvédelmi
Osztály vezetője
Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal
Növény és
Talajvédelmi
Osztály vezetője

2 fő

Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara, NÉBIH
Földművelésügyi
Igazgatóság

Ákr. szerint

-

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

15 fő

-

folyamatos

-

költségvetés igazgatási szolgáltatási díj

-

-

-

-

költségvetés igazgatási szolgáltatási díj

-

-

28 fő

2019.12.14.

-

10 fő

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

folyamatos

járási
főállatorvosok,
hatósági
állatorvosok

37fő

közcélú járványügyi
közreműködésre
kötelezéssel
magánállatorvosok,
rendvédelmi szervek,
állati eredetű
melléktermék
ártalmatlanításra
engedélyezett
vállalkozás

folyamatos,
illetve az
egyes
betegségekről
szóló ágazati
jogszabályban
előírt

-

az állami költségvetési
fejezetben elkülönített
járványvédelmi alap,
EU finanszírozás

járási
főállatorvosok,
hatósági
állatorvosok

52 fő

kereskedelmi
engedélyező hatóság

Ákr. szerint

-

élelmiszerláncfelügyeleti díj

-

-

-

élelmiszerláncfelügyeleti díj,
igazgatás szolgáltatási
díj

-

-

az élelmiszerlánc2008. évi XLVI.
felügyeleti tv. hatálya alá
törvény 34.§ (1),
tartozó tevékenységek
35.§ (1), (2), 36.§ (1)
engedélyezése és
(2)
nyilvántartásba vétele

a hatáskörbe utalt
engedélyezési,
nyilvántartásba vételi
eljárások lefolytatása

2008. évi XLVI.
élelmiszerbiztonság
törvény 35.§ (4) a) b)

járási
főállatorvosok,
állat- és közegészségügyi
hatósági
állatorvosok

37 fő

-

folyamatos

16

61.

62.

fogyaszthatósági döntés
meghozatala
Egységes kérelem keretében
igényelhető támogatások
(területalapú támogatás, zöldítés
támogatás, termeléshez kötött
növénytermesztési és
állattenyésztési támogatások)
kérelemkezelési feladatainak határidő előtti, szakszerű
elvégzése

Ügyintézési feladatkiadásban
meghatározott mezőgazdasági és DSZ/2-2018. számú
Átruházási
vidékfejlesztési kérelmek
Megállapodás
határidőben történő szakszerű
ügyintézése

63.

Agrár- és vidékfejlesztéshez
kapcsolódó helyszíni szemlék és
ellenőrzések határidő előtti,
szakszerű lebonyolítása

64.

Nemzetgazdasági szempontból
kiemelt üggyé nyilvánított
beruházások építésügyi
engedélyezési eljárásainak
szakszerű, soron kívüli
ügyintézése.

65.

A lakóépület építésének
egyszerű bejelentésével
kapcsolatosan a jogszabályban
előírt tájékoztatások és
építésfelügyeleti hatósági
bizonyítványok soron kívüli
kiadása, építésfelügyeleti
hatósági ellenőrzések szakszerű
megtartása

66.

DSZ/2-2018. számú
Átruházási
Megállapodás

DSZ/2-2018. számú
Átruházási
Megállapodás

A kiemelt üggyé
nyilvánításról szóló
kormányrendeletek

A lakóépület
építésének egyszerű
bejelentéséről szóló
155/2016. (VI.13.)
Korm. r., MvM
utasítás az
építésfelügyeleti
hatósági
ellenőrzésekről

A foglalkoztatás
elősegítéséről és a
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból munkanélküliek
ellátásáról szóló
(NFA) aktív és passzív
foglalkoztatáspolitikai eszközök 1991. évi IV.
hatékony működtetése a
törvény, 6/1996.
kormányzati célok
(VII.16.) MÜM
figyelembevételével
rendelet, 30/2000
(IX.15.) GM rendelet

Mezőgazdasági termelők
támogatásáról határozat,
döntés, ellenőrzés

Támogatási döntés,
hiánypótlási felhívás,
elutasító döntés, változás
bejelentéshez, kifogás
kezeléshez kapcsolódó
döntések

Helyszíni szemléről,
ellenőrzésről,
utóellenőrzésről készült
jegyzőkönyvek

Mezőgazdasági
termelőknek nyújtott
támogatások

Új munkahelyek
létrehozása, meglévő
vállalkozások
korszerűsítésének
támogatása, a vidéki
települések élhetőbbé,
vonzóbbá tétele, a vidéki
térségekben élők
életminőségének javítása
A támogatási
kérelemben/pályázatban/
döntést követő
határozatban/hatósági
szerződésben foglalt
adatok, tények,
körülmények valóságnak
való megfelelésének
ellenőrzése

Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal Agrárés Vidékfejlesztést
Támogató Főosztály
vezetője

18 fő

-

folyamatos

-

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal Agrárés Vidékfejlesztést
Támogató Főosztály
vezetője

26 fő

-

folyamatos

-

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

17 fő

-

folyamatos

-

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

kiemelt üggyé
nyilvánításról
szóló
kormányrendelet, Ákr.
és 312/2012.
(XI.8.)
Korm.r. szerint

-

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

-

-

Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal Agrárés Vidékfejlesztést
Támogató Főosztály
főosztályvezetője

építésügyi hatósági
engedélyesi eljárások
szakszerű ügyintézése,
érdemi döntések
meghozatala soron kívül

jogszerű, szakszerű
hatósági feladatellátás,
hatékony államigazgatás

járási építésügyi
osztályok vezetője

8 fő

312/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet
melléklete szerinti
szakhatóságok,
szakkérdések
vizsgálatára bevont
szervezeti egységek

ügyfélorientált, szakszerű
ügyintézés

jogszerű, szakszerű
feladatellátás, ügyfélelégedettség növelése,
ügyfélközpontú
államigazgatás

járási építésügyi
osztályok vezetője

11 fő

nincs

2019. 12. 31.ig
folyamatosan

-

Kormányhivatal
költségvetése

Térségi foglalkoztatási
célok megvalósítása, a
munkaerő-piaci
folyamatok befolyásolása,
a munkaerő-piacon
hátrányos helyzetben lévő
rétegek
foglalkoztatottságának
elősegítése

Járási Hivatalvezető,
A nyilvántartott
61 fő
álláskeresők létszámának Foglalkoztatási
Osztály vezetője
csökkentése

Pénzügyminisztérium

2019.12.31

61 fő személyi és
dologi költsége

Kormányhivatal 2019. Folyamatos
évi költségvetése

-

67.

A közfoglalkoztatottak
elsődleges munkaerő-piaci
elhelyezkedésének ösztönzése

1139/2017. (III.20.)
Korm. határozat az
A közfoglalkoztatottak
egyes munkaerőpiaci
számának csökkenése
intézkedésekről

A közfoglalkoztatásban
résztvevők kivezetése az
elsődleges
munkaerőpiacra

Járási Hivatalvezető,
Foglalkoztatási
44 fő
Osztály vezetője

Belügyminisztérium,
Pénzügyminisztérium

2019.12.31

44 fő személyi és
dologi költsége

Kormányhivatal 2019. Folyamtatos
évi költségvetése

-

68.

Európai Uniós forrásokból
finanszírozott programok
megvalósítása (GINOP, TOP)

A
Gazdaságfejlesztési
és Innovációs

A rendelkezésre álló
uniós források hatékony
felhasználása

Járási Hivatalvezető,
Foglalkoztatási
91 fő
Osztály vezetője

Pénzügyminisztérium

2019.12.31

91 fő személyi és
dologi költsége

Európai Uniós
projektek
költségvetése

-

Foglalkoztatottság
növelése

Folyamatos

17

Operatív Program
éves fejlesztési
keretének
megállapításáról
szóló 1006/2016. (I.
18.) Korm. határozat

69.

Aktív korúak ellátásával
kapcsolatos feladatok elvégzése

70.

Gyermekek otthongondozási
díjának bevezetésével és az
ápolási díjak felülvizsgálatával
kapcsolatos feladat

71.

A járás illetékességi területén
működő gyermekvédelmi
intézmények feladatellátásának
szakmai segítése

72.

73.

74.

75.

76.

A szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény
A szociális
igazgatásról és a
szociális ellátásról
szóló 1993. évi III.
törvény
A gyermekek
védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi XXXI.
törvény

Termőföld mennyiségi és
minőségi védelme

2007. CXXIX. tv.

Elévült jogok/tények
felülvizsgálata

1997. évi CXLI. tv.;
109/1999 (XII.29.)
FVM rendelet; 2013.
évi CXXII. tv.; 2013.
évi CCXII. tv.;
356/2007 (XII.23.)
Kormányrendelet

Parlagfűvel szennyezett
területek feltárása

Részarány kiadás során
keletkezett osztatlan közös
tulajdon
megszüntetése

Határszemle

A foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban részesülők
arányának csökkentése
vagy szinten tartása

Járási Hivatalvezető,
21 fő
Foglalkoztatási
Osztály vezetője

A családok szociális
biztonságának
megteremtése

Szolgáltató állam

Hatósági Osztály
vezetője

41 fő

A gyermekeket
veszélyeztető élethelyzet
kialakulásának megelőzése

Szolgáltató állam

Hatósági Osztály
vezetője

63 fő

Aktív korúak szociális
ellátása

hatósági döntés

hatósági döntés

221/2008. (VIII.30.) helyszíni ellenőrzésről
készült jegyzőkönyv
Kormányrendelet

közhiteles nyilvántartás
vezetése

közhiteles nyilvántartás
vezetése

szakszerű, jogszerű
feladatellátás

Járási Hivatalvezető,
Földhivatali Osztály 11 fő
vezetője

Járási Hivatalvezető,
Földhivatali Osztály
vezetője

42 fő

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

-

-

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

Kormányhivatal 2019. Folyamatos
évi költségvetése

-

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

-

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

folyamatos

bérköltség,
postaköltség,
papírköltség,
fenntartási
kormányhivatal
költségek,
költségvetése
nyomtatási
költség,
üzemanyagköltség,
gépjármű kopási
költségei

-

-

folyamatos

bérköltség,
postaköltség,
kormányhivatal
papírköltség,
költségvetése
fenntartási
költségek,
nyomtatási költség

-

-

-

-

-

-

-

-

2019. január
hó és 2019.
második félév

folyamatos

Járási Hivatalvezető,
Földhivatali Osztály 12 fő
vezetője

Agrárminisztérium

július 1. –
október 19.

folyamatos

június 01.-

1993. évi II. tv.,
374/2014 (XII.31)
Kormányrendelet

kérelmező termőföld
tulajdoni hányadának
szakszerű, jogszerű
önálló
feladatellátás
ingatlanná történő alakítása

Járási Hivatalvezető,
Földhivatali Osztály
vezetője

27 fő

Nemzeti Kataszteri
Program Nonprofit
Kft., jogi szolgáltatók,
földmérő vállalkozók

2007. évi CXXIX.

jelentés

Járási Hivatalvezető,

14 fő

Agrárminisztérium

közhiteles nyilvántartás

21 fő személyi és
dologi költsége

2019.12.31.

bérköltség,
postaköltség,
papírköltség,
fenntartási
kormányhivatal
költségek,
költségvetése
nyomtatási
költség,
üzemanyagköltség,
gépjármű kopási
költségei
bérköltség,
postaköltség,
papírköltség,
fenntartási
költségek,
nyomtatási
kormányhivatal
költség,
költségvetése
üzemanyagköltség,
gépjármű kopási
költségei,
technikai
felszerelés
költségei
kormányhivatal
bérköltség,

-
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vezetése

tv.

77.

Éves Vizsgálati Programban
meghatározott témaellenőrzések
végrehajtása, fogyasztói
kérelmek kivizsgálása.

78.

A fogyasztók és vállalkozások
oktatása és tájékoztatás
érdekében a megyei oktatási
intézményekkel, a Békéltető
Testülettel valamint a
kereskedelmi és iparkamarával
való együttműködés.

Földhivatali Osztály
vezetője

szeptember 30. postaköltség,
költségvetése
papírköltség,
fenntartási
költségek,
nyomtatási
költség,
üzemanyagköltség,
gépjármű kopási
költségei

1997. évi CLV.
törvény; 2019. évi
Éves Vizsgálati
Program

közigazgatási hatósági
döntés
tájékoztatás nyújtása
jogkövető magatartás
elősegítése

ügyfélközpontú
közigazgatás

Szegedi Járási
Hivatal
Fogyasztóvédelmi
Osztály vezetője

11 fő

járási hivatalok

folyamatos

Kormányhivatal
költségvetése

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

-

a fogyasztói tudatosság
erősítése, a vállalkozások
jogkövető magatartásának
elősegítése

ügyfélközpontú
közigazgatás

Szegedi Járási
Hivatal
Fogyasztóvédelmi
Osztály vezetője

11 fő

közép szintű oktatási
intézmények, békéltető folyamatos
testület, kereskedelmi
és iparkamara

Kormányhivatal
költségvetése

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

A Pénzügyminiszter által
kiadott 2019. évi
országos hatósági
ellenőrzési tervében
foglalt ellenőrzési célok

Szegedi Járási
Hivatal
Munkavédelmi és
Munkaügyi Osztály
vezetője

10 fő

-

2019.12.31.

Kormányhivatal
költségvetése

Kormányhivatal
költségvetése

Folyamatos

-

szakszerű, jogszerű
feladatellátás

Szegedi Járási
Hivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi
Osztály vezetője

5 fő

-

2019.12. 31.-ig Kormányhivatal
folyamatosan
költségvetése

Kormányhivatal
költségvetése

-

-

Jogszerű és hatékony
intézményi működés

Szegedi Járási
Hivatal
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Osztály vezetője

27 fő

-

folyamatos

Kormányhivatal
költségvetési
szerint

Kormányhivatal
költségvetése

Folyamatos

-

27 fő

-

folyamatos

Kormányhivatal
költségvetése
szerint

Kormányhivatal
költségvetése

Folyamatos

-

79.

Munkaügyi-, munkavédelmi
hatósági feladatok

320/2014. (XII. 13.)
Korm. rendelet

Munkaügyi-,
munkavédelmi szabályok
foglalkoztatók általi
betartásának ellenőrzése,
közigazgatási hatósági
döntés

80.

Örökségvédelmi felügyeleti
feladatok ellátása

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

A védett örökségi elemek
jogszabályban foglalt
védelmének biztosítása

81.

A komplex engedélyezési,
engedélyezési, kötelezési,
bírságolási eljárások
lefolytatása, azok
törvényességének biztosítása,
valamint a jogszabályban foglalt
rendelkezések betartására,
továbbá hatósági ellenőrzési és
felügyeleti hatáskörök
gyakorlása környezetvédelmi és
természetvédelmi szakterületen

1995. évi LIII.
törvény (Kvt.), 1996.
évi LIII. törvény
hatósági döntés
(Tvt.), 314/2005.
(XII. 25.) Korm.
rendelet

Szakértői és hatósági ellenőrzési
feladatok

2012. évi CLXXXV.
törvény (Ht.), 1995.
Hatósági ellenőrzés,
évi LIII. törvény
hatósági döntés
(Kvt.), 1996. évi
LIII. törvény (Tvt.)

Jogszabályban foglalt
célok érvényesítése

Szegedi Járási
Hivatal
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Osztály vezetője

382/2016 (XII. 2.)
Korm. rendelet,
1988. évi I törvény,
5/1990 (IV.12)
KöHÉM rendelet

Műszaki vizsgáztatások,
meghatározott
engedélyezések és
ellenőrzések száma

Közúti forgalom
biztonság

Szegedi Járási
Hivatal Közlekedési
Osztály vezetője

14 fő

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

2019.12.31.

Kormányhivatal
költségvetési
szerint

Kormányhivatal
költségvetése

2020.01.15.

382/2016 (XII. 2.)
Korm. rendelet,
261/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet,
1988. évi I. törvény

Kiadott engedélyek és
kártyák száma,
meghatározott közúti és
telephelyi ellenőrzések
elvégzése

Közúti forgalom
biztonság

Szegedi Járási
Hivatal Közlekedési
Osztály vezetője

9 fő

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

2019.12.31.

Kormányhivatal
költségvetési
szerint

Kormányhivatal
költségvetése

2020.01.15.

Szegedi Járási
Hivatal Mérésügyi
és Műszaki
Biztonsági Osztály
vezetője

29 fő

Budapest Főváros
Kormányhivatala,

2019.12.31.

Kormányhivatal
költségvetési
szerint

Kormányhivatal
költségvetése

2020.01.15.

-

járási
nyugdíjbiztosítási

20 fő

Magyar Államkincstár

2019.12. 31.
illetve

Kormányhivatal
költségvetése

Kormányhivatal
költségvetése

folyamatos

-

82.

83.

84.

Műszaki vizsgáztatási eljárások
végzése saját állomáson, a
közreműködő állomásokon
járműfelügyeleti tevékenységek,
hatósági és megbízási
szerződések kötése, engedélyek
kiadása
Közúti közlekedési
szolgáltatások engedélyezése,
Közúti és telephelyi ellenőrzés
és a kapcsolódó, jármű hatósági
eljárások lefolytatása

85.

Mérésügyi hatósági, Műszaki
biztonsági hatósági ügyek
intézése, Sajátos építmények
építésügyi hatósági ügyeinek
intézése

365/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet

hatósági döntés

86.

Nyugdíjnyilvántartás adatainak
egyeztetése és a szolgálati idő,

1997. évi LXXXI.
tv. 96/B §

határozat, hatósági
bizonyítvány

Hiteles mérőeszközök,
Műszaki biztonsági
alapelvek betartatása,
Jogszabályoknak
megfelelő, építmények
engedélyezése
jogszerű, ügyfélközpontú
feladatellátás

-

-
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jogosultsági idő igazolása
87.

88.

89.

90.

Az EU-kártya és a TAJ másodlat
KAB-okban történő kiadásához
patronálás
A szakkérdések tekintetében
olyan ügyfélközpontú
véleményes megvalósítása, hogy
egy több személyes
megjelenésre csak kivételesen
kerüljön sor
A szakmai irányító miniszter
által kiemelt közegészségügyi
(környezet- és településegészségügy, élelmezésegészségügy, táplálkozásegészségügy, kozmetikai
termékek egészségügyi
megfelelősége, kémiai
biztonság, gyermek- és
ifjúságügy), járványügyi
(fertőzőjárvány-ügy,
kórházhigiéné, DDD),
egészségfejlesztési
(egészségvédelem,
egészségnevelés és
egészségmegőrzés) és
egészségügyi
igazgatási valamint védőnői és
ápolási szakfelügyeleti feladatok
A szakmai irányító miniszter
által kiemelt közegészségügyi
(környezet- és településegészségügy, élelmezésegészségügy, táplálkozásegészségügy, kozmetikai
termékek egészségügyi
megfelelősége, kémiai
biztonság, gyermek- és
ifjúságügy), járványügyi
(fertőzőjárvány-ügy,
kórházhigiéné, DDD),
egészségfejlesztési
(egészségvédelem,
egészségnevelés és
egészségmegőrzés) és
egészségügyi
igazgatási valamint védőnői és
ápolási szakfelügyeleti feladatok

515/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet

-

Hatósági igazolvány

-

Ügyfélközpontú
közigazgatás

hatósági/szakfelügyeleti
ellenőrzés, hatósági döntés

közegészségügyi,
járványügyi
(népegészségügyi)
biztonság megteremtése.
egészségügyi igazgatás
védőnői illetve ápolási
szakfelügyelet
egészségfejlesztés
egészségvédelem

hatósági/szakfelügyeleti
ellenőrzés, hatósági döntés

közegészségügyi,
járványügyi
(népegészségügyi)
biztonság megteremtése.
egészségügyi igazgatás
védőnői illetve ápolási
szakfelügyelet
egészségfejlesztés
egészségvédelem

1991.évi XI. tv.
33/2013. (V. 10.)
EMMI rendelet

1991.évi XI. tv.
33/2013. (V. 10.)
EMMI rendelet

A közigazgatás
szolgáltató jellegének
erősítése

osztályok vezetője
járási
egészségbiztosítási
osztályok vezetője
Szegedi Járási
Hivatal
Rehabilitációs
Ellátási és Szakértői
Osztály vezetője

járási tiszti főorvos

járási tiszti főorvos

folyamatos
14 fő

Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő

folyamatos

31 fő

-

folyamatos

9 fő

20 fő

-

-

Kormányhivatal
költségvetése

Kormányhivatal
költségvetése

folyamatos

-

Kormányhivatal
költségvetése

Kormányhivatal
költségvetése

folyamatos

-

2019. 12. 31.

végrehajtásban
résztvevők
személyi bére,
kapcsolódó dologi
költségek

-

-

-

2019. 12. 31.

végrehajtásban
résztvevők
személyi bére,
kapcsolódó dologi
költségek

-

-

-
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91

A szakmai irányító miniszter
által kiemelt közegészségügyi
(környezet- és településegészségügy, élelmezésegészségügy, táplálkozásegészségügy, kozmetikai
termékek egészségügyi
1991.évi XI. tv.
megfelelősége, kémiai
biztonság, gyermek- és
33/2013. (V. 10.)
ifjúságügy), járványügyi
EMMI rendelet
(fertőzőjárvány-ügy,
kórházhigiéné, DDD),
egészségfejlesztési
(egészségvédelem,
egészségnevelés és
egészségmegőrzés) és
egészségügyi
igazgatási valamint védőnői és
ápolási szakfelügyeleti feladatok

hatósági/szakfelügyeleti
ellenőrzés, hatósági döntés

közegészségügyi,
járványügyi
(népegészségügyi)
biztonság megteremtése.
egészségügyi igazgatás
védőnői illetve ápolási
szakfelügyelet
egészségfejlesztés
egészségvédelem

járási tiszti főorvos

13 fő

-

2019. 12. 31.

végrehajtásban
résztvevők
személyi bére,
kapcsolódó dologi
költségek

-

-

-
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Ügyiratszám: CS/B01/754-1/2019.
AZ INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE
KIDOLGOZOTT INTÉZKEDÉSI TERV
Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők
fogadásának rendjéről 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint a Csongrád Megyei Kormányhivatalnál (továbbiakban:
Kormányhivatal) - a Bkr. szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében - évente
december 31-éig fel kell mérni a Kormányhivatal működésével kapcsolatos integritási és
korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni
a kockázatok kezelésére.
Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv a kormányzati
stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi
munkaterv melléklete.
Az intézkedési tervben megjelölt intézkedések az előzetesen felmért integritási és korrupciós
kockázatok alapján kerültek meghatározásra, valamint figyelembe veszi a megelőző években
meghatározott intézkedéseket, azok hatékonyságát és eredményességét.
A fentebb leírtak alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal az alábbi korrupció-megelőzési
intézkedési tervet határozza meg a 2019. évi feladatai vonatkozásában:
I.
Az államigazgatási szerv megnevezése:

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?

2019. év

Az intézkedés intézkedési terven belüli
sorszáma:

1.

Az intézkedés megnevezése:

Intézményi
Stratégia
felülvizsgálata,
cselekvési
program
meghatározása
a
számszerűsíthető célok figyelembevételével

A feladat intézményi munkaterven belüli
azonosító száma:
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti
utasítás, egyéb):

50/2013. (II.25.) Korm. rendelet

A feladat tervezett eredménye:

A Kormányhivatal, azon konkrét intézkedéseket,
feladatokat meghatározó tervének, amelynek
megvalósítása hozzájárul a szervezeti kultúra
kialakításához; átlátható, nyitott, nyomon
követhető szervezeti struktúra létrehozásához,
konkrét cselekvési programba történő átültetése.

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja:

Munkavégzés hatékonyságának a növelése;
Szervezeti integritás erősítése; Korrupció
megelőzése.

A szervezeten belüli felelős:

Kormánymegbízott

A végrehajtásban közreműködő munkatársak

Igazgató;

Humánpolitikai

Osztályvezető;
1

száma:

Főosztályvezetők és Járási hivatalvezetők, Belső
Ellenőrzési Osztályvezető, Integritás tanácsadó,
Belső Kontroll koordinátor

Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:
Határidő:

2019. január 31.

A feladat ellátásnak költsége:

nincs

A költség forrása:

-

Felülvizsgálat időpontja:

évente

Egyéb (megjegyzés):

-

Az intézkedés tartalmának kifejtése:

Intézményi
stratégia
kidolgozását
és
véghezvitelét követően, a szervezeti kultúra
kialakítása érdekében: ennek keretében a
korábban meghatározott feladatok cselekvési
programba történő megvalósítása (szervezeti
egységenként
a
feladatkörök
pontos
meghatározása/elhatárolása (munkakörelemzés),
utasítások,
visszajelzés/értékelési
rendszer
kiépítése a teljesítményértékelő rendszer
objektív,
korrekt
használatát
szolgálva,
beléptetetés/kiléptetés eljárásend kialakítása,
belső képzési rendszer létrehozása; Integritás
tanácsadó intézményének szervezeten belüli
megszilárdítása).

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

közepesen

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

nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:

II.
Csongrád Megyei Kormányhivatal

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?

2019. év

Az intézkedés intézkedési terven belüli
sorszáma:

2.

Az intézkedés megnevezése:

Integritás tanácsadó személyének
intézményesítése, elfogadottságának növelése

A feladat intézményi munkaterven belüli
azonosító száma:
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti
utasítás, egyéb):

50/2013. (II.25.) Korm. rendelet
2

A feladat tervezett eredménye:

A szervezeti kultúrához idomuló, az integrált
kockázatkezelési szabályzatnak megfelelő,
független, mediátori tevékenységet is ellátó,
működő integritás tanácsadói intézmény
megvalósítása és megszilárdítása.

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja:

A Kormányhivatal szabályos működésének
biztosítása,
a
szervezeti
integritás
(integritástudatosság) erősítése és a korrupció
megelőzése.

A szervezeten belüli felelős:

Kormánymegbízott

A végrehajtásban közreműködő munkatársak
száma:

Igazgató, Működést Támogató Főosztály,
Humánpolitikai osztályvezetője; Belső kontroll
koordinátor

Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:

Miniszterelnökség

Határidő:

2019. december 31.

A feladat ellátásnak költsége:

-

A költség forrása:

-

Felülvizsgálat időpontja:

2019. I. félév vége

Egyéb (megjegyzés):

-

Az intézkedés tartalmának kifejtése:

Integritás tanácsadónak megfelelő személyek
kiválasztása, figyelemmel a szervezeti
felépítésre és széttagoltságra, valamint a járások
megerősítésére.
Integritás tanácsadó (és helyettes)
intézményének szervezeten belüli
megszilárdítása.

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

kevéssé

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

nagyon

III.
Az államigazgatási szerv megnevezése:

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?

2019. év

Az intézkedés intézkedési terven belüli
sorszáma:

3.

Az intézkedés megnevezése:

Álláshelyek
felmérése

korrupciós

kockázatainak

A feladat intézményi munkaterven belüli
azonosító száma:
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti

1336/2015 (V.27.) Korm. határozat 2018. évi
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utasítás, egyéb):

CXXV. tv.

A feladat tervezett eredménye:

Álláshelyek korrupciós kockázati térképe,
kockázatok rangsorolása, kontrollokkal a
kockázatok csökkentése

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja:

Szervezeti integritás növelése, a korrupciós
kockázatok csökkentése

A szervezeten belüli felelős:

Integritás tanácsadó

A végrehajtásban közreműködő munkatársak
száma:

Működést Támogató Főosztály, Humánpolitikai
Osztály, Belső Kontroll koordinátor

Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:

-

Határidő:

2019. július 31.

A feladat ellátásnak költsége:

-

A költség forrása:

-

Felülvizsgálat időpontja:

évente

Egyéb (megjegyzés):

-

Az intézkedés tartalmának kifejtése:

A Kormányhivatal veszélyeztetett és fokozottan
érintett kategóriába sorolt álláshelye esetében, a
felmért és azonosított korrupciós kockázati
tényezők kezelése/csökkentése

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

nagyon

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

közepes

IV.
Az államigazgatási szerv megnevezése:

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?

2019. év

Az intézkedés intézkedési terven belüli
sorszáma:

4.

Az intézkedés megnevezése:

Integrált kockázatkezelési rendszer
felülvizsgálata, figyelemmel a kockázatok
rendszeres, rendszerszerű elemzésére és
beazonosítására, valamint a beazonosított
folyamatok összefésülése

A feladat intézményi munkaterven belüli
azonosító száma:
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti
utasítás, egyéb):

50/2013. (II.25.) Korm. rendelet

A feladat tervezett eredménye:

Aktualizált folyamatlista és ellenőrzési
nyomvonal, kockázati rangsor és kockázati

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
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térkép.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja:

A belső kontrollrendszer és az integritás
erősítése

A szervezeten belüli felelős:

Kormánymegbízott

A végrehajtásban közreműködő munkatársak
száma:

valamennyi szervezeti egység vezetője
(folyamatgazdák), belső kontroll koordinátor

Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:

-

Határidő:

2019. november 30.

A feladat ellátásnak költsége:

-

A költség forrása:

-

Felülvizsgálat időpontja:

évente

Egyéb (megjegyzés):

-

Az intézkedés tartalmának kifejtése:

Az integritási és korrupciós kockázatnak kitett
folyamatok/feladatok/munkakörök
meghatározását követően, a kapcsolódó
ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása. Az
ellenőrzési nyomvonalnak megfelelően a
szervezeti egységek működési folyamatának
leírása, amely tartalmazza a felelősségi és
információs kapcsolatokat, az irányítási és
ellenőrzési folyamatokat, biztosítva a nyomon
követést, utóellenőrzést. Kockázatok
beazonosítása és rangsorolása, illetve a
kockázati tűréshatár meghatározása. A
tűréshatár feletti kockázatok vonatkozásában
intézkedési tervek készítése a kezelés módjáról,
illetve azok nyomon követése.

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

közepes

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

közepes

Az államigazgatási szerv megnevezése:

V.
Csongrád Megyei Kormányhivatal

Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?

2019. év

Az intézkedés intézkedési terven belüli
sorszáma:

5.

Az intézkedés megnevezése:

Integritástudatosságot növelő képzések új
belépők számára

A feladat intézményi munkaterven belüli
azonosító száma:
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti

50/2013. (II.25.) Korm. rendelet
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utasítás, egyéb):
A feladat tervezett eredménye:

Integritás tudatosság, hivatali célok iránti
elköteleződés fejlesztése, etikai alapelvek
betartása/betartatása

Az eredmény melyik intézményi célkitűzés
megvalósítását szolgálja:

Szervezet átlátható, szabályszerű működésének
biztosítása, valamint ez által a szervezeti
integritás erősítése.

A szervezeten belüli felelős:

Kormánymegbízott

A végrehajtásban közreműködő munkatársak
száma:

Működést Támogató Főosztály, Humánpolitikai
Osztály, Integritás tanácsadó, Belső Kontroll
koordinátor

Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:

Nemzeti Védelmi Szolgálat

Határidő:

2019. december 31.

A feladat ellátásnak költsége:

-

A költség forrása:

-

Felülvizsgálat időpontja:

évente

Egyéb (megjegyzés):

évente több alkalommal

Az intézkedés tartalmának kifejtése:

Az integritástudatos gondolkodásmód erősítése,
annak tudatosítása a célirányos képzések által. A
dolgozók részéveltének biztosítása. Egyes esetek
feldolgozása, esettanulmányok készítése,
közzététele.

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

közepes

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

nagyon
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