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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának vezetője megküldte a Hivatal 
tevékenységéről készített beszámolóját és kérte, hogy azt a képviselő-testület a júniusi rendes 
ülésén tűzze napirendjére. 
 
Ezen kérésnek eleget téve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. sz. mellékletként 
csatolt beszámolót a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 
figyelembevételével szíveskedjen elfogadni. 
 
Hivatalvezető Asszony tájékoztatásul megküldte a Hivatal ügyfélfogadási rendjét részletező 
táblázatokat, mely kimutatás az előterjesztés 2. számú mellékleteként került csatolásra. 
 
 
Hatá roza t i  j avas la t  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a címzetes főjegyző előterjesztésében, a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
Baranya Megyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatalának tevékenységéről szóló 
beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A képviselő-testület elfogadja a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási 
Hivatala tevékenységéről szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
beszámolót. 
 

2) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Komlói Járási Hivatal vezetőjének és 
munkatársainak a magas színvonalú feladatellátásért. 

 
 
 
Komló, 2016. június 6.          
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
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1. sz. melléklet 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivataláról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen dokumentum képviselő-testület elé terjesztésének célja, hogy  

- a képviselők tájékoztatást kapjanak arról, hogyan alakult ki és mi is az a járási hivatal; 
- milyen szervezeti egységei vannak a Komlói Járási Hivatalnak; 
- milyen ügyekben fordulhatnak az állampolgárok, önkormányzatok, a gazdasági élet szereplői 

a járási hivatal egyes szervezeti egységeihez; 
-  ismertté és elfogadottá váljon a kormányablakban történő ügyintézés. 

 

Az Országgyűlés a jó állam kialakítása keretében, a területi államigazgatási szervezetrendszer 
működésének egységessé és hatékonyabbá tétele, ezáltal a területi államigazgatási feladatellátás 
fejlődése és színvonalának növelése, valamint az ügyfél-centrikus területi államigazgatás 
megvalósulása érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2010. évi CXXVI. törvény megalkotásával, 2010. január 1-jével létrehozta a fővárosi és a megyei 
kormányhivatalokat. 

A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként 2013. január 1-jétől járási hivatalok működnek. A járási 
hivatalok egyrészt az önkormányzatoktól vettek át államigazgatási feladatokat: okmányirodai, 
gyámhivatali, egyes szociális és egyéb hatósági ügyeket. Másrészt a Kormányhivatalban lévő 
szakigazgatási szervek helyi egységei integrálódtak a járási hivatalba. Ettől az időponttól a települési 
önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jogszabály által meghatározott, 
átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosította - a feladat ellátásának időtartamára - 
az állam ingyenes használatába került. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal 
gyakorolja. 

A 2013. január 1-jei járási szakigazgatási szervi integráció funkcionális integrációt jelentett, ekkor a 
járási szakigazgatási szervek a megyei szakigazgatási szervek szakmai irányítása alatt álltak. 2015. 
április 1-jén történt meg a szakmai integráció is, ekkor a korábbi járási szakigazgatási szervek 
osztályokká alakultak. Ezzel az egyes szervezeti egységek elnevezése is módosult: 
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- a munkaügyi kirendeltség, mai nevén: foglalkoztatási osztály; 
- földhivatal, mai elnevezése: földhivatali osztály; 
- állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal, ma: élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi osztály; 
- népegészségügyi intézet (korábban: KÖJÁL, ÁNTSZ), ma: népegészségügyi osztály 

 

Baranya megyében 10 járási hivatal jött létre. Ezen járási hivatalok nem azonos szervezeti 
felépítésűek. A Pécsváradi, a Hegyháti és a Bólyi Járási Hivatal két osztállyal (Hatósági és Gyámügyi 
Osztály, Kormányablak Osztály), a Sellyei és a Szentlőrinci Járási Hivatalok három osztállyal 
(HAGYO, KAB és Foglalkoztatási Osztály) működnek. Komló a közepes járásokhoz tartozik, így hat 
osztállyal látja el feladatát. Siklós, Mohács és Szigetvár építésügyi feladatokat is ellát, Pécsett négy 
helyszínen működő kormányablak és az örökségvédelem is színesíti az ellátandó feladatok körét. 

A Komlói Járási Hivatal szervezeti egységeit, osztályvezetők neveit, az osztályok elérhetőségeit és 
ügyfélfogadási rendjét az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

Az egyes osztályok főbb jellemzői, az általuk ellátandó feladatok a következők: 

 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

A Komlói Járási Hivatalban a kormányablak-beruházás a korábban okmányirodaként működő helyszín 
átalakításával, az irodák egybe nyitásával, felújításával 2016 márciusában valósult meg. Az épület az 
önkormányzat jóvoltából már korábban is teljesen akadálymentes volt. A kormányablak a nagyothalló 
vagy gyengénlátó ügyfelekre is gondolva a kor követelményeinek megfelelő speciális eszközök 
biztosításával – mint pl. indukciós teszter készülék, aláíró keret – teszi még komfortosabbá, 
akadálymentesebbé az ügyintézést. 

A kormányablak 10 front office munkaállomással, ebből két fotofülkével, komfortos ügyféltérrel kezdte 
meg a működését. Az osztályon dolgozó kormánytisztviselők létszáma 13 fő. 

A kormányablakok célja, hogy a polgárok minél több ügyet egyszerűen, hivatalból-hivatalba rohanás 
nélkül egy helyen tudjanak intézni. Cél, hogy az állammal való kapcsolat ne rémálom, hanem 
elégedettségre okot adó, természetes folyamat legyen. A kormányablaknak kell megteremtenie ezt a 
megbízható, biztos kapcsolatot az ügyfél és az állam között. Ennek letéteményesei a járási hivatalok 
vezetői, a kormányablakok vezetői és nem utolsó sorban a kormányablak ügyintézők. Munkatársaim 
elkötelezettek ezen célok megvalósításában. 

A korábban Komlón működő okmányirodához képest a kormányablak lényegesen több szolgáltatást 
nyújt ügyfeleinek. Fontos, hogy egyes ügyek elindításáért már nem kell a megyeszékhelyre utazni, így 
helyben adhatóak be családtámogatási, fogyatékossági támogatási, egészségbiztosítási és nyugdíj 
kérelmek. A kormányablak ügyintézők segítséget nyújtanak az ügyfelek által elektronikusan intézendő 
ügyekben is: pl. a nyugdíj adategyeztetési eljárásban (korábbi szolgálati idő kérelem), nem hiteles 
tulajdoni lap lekérdezésében, erkölcsi bizonyítvány igénylésénél. 

Mindezt a korábbihoz képest megnövekedett ügyfélfogadási idővel, heti 37,5 órás nyitva tartással 
biztosítjuk.  

A kormányablak – néhány kivételtől eltekintve – országos illetékességgel  rendelkezik. Ez azt jelenti, 
hogy az esetek többségében az állampolgárok bármely kormányablakban elindíthatják, intézhetik 
ügyeiket. Kivételt képez ez alól a lakcím-ügyintézés, mely esetekben az a kormányablak jár el, 
amelynek területén az ügyfél lakcíme található. Másik kivétel a hivatalból induló eljárások, melyek 
esetén az a kormányablak az illetékes, melynek illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye van. 
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Az állampolgárok több, mint 1100 féle ügykört intézhetnek a kormányablakokban. A 
kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint annak mellékletei tételesen 
felsorolják az intézhető ügyek körét, melyek az alábbiak: 

1. sz. melléklet -   A kormányablakban azonnal intézhető ügyek   42 ügytípus 

(pl.: lakcímbejelentés, tartózkodási hely bejelentés, forgalmi engedély cseréje, 
törzskönyv elvesztésének bejelentése, jármű forgalomból történő kivonása, 
gépjármű átírás stb.) 

2. sz. melléklet – A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek  42 ügytípus 

(pl.: egyéni vállalkozói igazolvány, állandó személyazonosító igazolvány, 
vezetői engedély, magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem) 

3. sz. melléklet – A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok  
  607 ügytípus 

(pl.: családtámogatási, fogyatékossági támogatási, egészségbiztosítási, 
nyugdíjbiztosítási kérelmek) 

4. sz. melléklet – A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt           414 ügytípus esetében 

(pl.: egyes anyakönyvi ügyek, birtokvédelem, álláskeresési járadék, biztosítási 
jogviszony tisztázása, termőföldvédelmi ügyek) 

5. sz. melléklet – A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások 15 ügytípus 

(pl.: ügyfélkapu-regisztráció, egyedi hatósági ügyek intézéséhez kapcsolati 
lehetőség és informatikai segítség nyújtása) 

6. sz. melléklet – A kormányablak hivatalból intézhető ügyei  13 ügytípus 

(pl.: egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése, vezetői jogosultság 
szüneteltetése, jármű forgalomból történő átmeneti kivonása) 

7. sz. melléklet – Az eltérő eljárásban működő kormányablakokra meghatározott ügykörök  

123 ügytípus (a komlói KAB nem ilyen) 

8. sz. melléklet – Azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára  
  vonatkozó tájékoztatás a kormányablakban biztosítható  

2 ügytípus (GYES, GYET) 
 

 

Jelenleg a legjellemzőbb ügycsoportok a klasszikus okmányirodai feladatok közül kerülnek ki, mint pl. 
személyi igazolvánnyal kapcsolatos feladatok, lakcímváltozások bejelentése, útlevél ügyek, vállalkozói 
engedélyek, közlekedés-igazgatási ügyek (gépjármű ügyek). 

Egyre bővülő tendenciát mutat a továbbítás céljából beadott kérelmek száma, legtöbb esetben 
családtámogatás, nyugdíj és egészségbiztosítási ügyek, valamint a lakástámogatási ügyek. 
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A komlói okmányiroda 2015. évi munkája a számok tük rében: 
 
 
Kérelemre induló ügyek 
 
Ügyfélkapuval kapcsolatos eljárások (létesítés, aktiválás)   1010 
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok kérelemre    4111 
Lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok kérelemre   4802 
Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások kérelemre 3437 
Ebből  

állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása   2402 
Útlevél kiállításával kapcsolatos ügyek       602 
Vezetői engedéllyel kapcsolatos eljárások     2168 
Parkolási igazolvány kiállításával kapcsolatos ügyek      224 
NEK adatlap kiállítása iránti kérelmek       788 
 
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok    2371 

Ebből  
gépjármű átírása iránti kérelem       780 
eladó bejelentése jármű tulajdonjogának változásáról    356 
jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem    364 

Adatszolgáltatás a személyi adat és lakcímnyilvántartásból     306 
Hatósági bizonyítványok kiállítása      1007 
 
Hivatalból indított ügyek: 

A kormányablakokról szóló kormányrendeletben szerepelnek a hivatalból indított ügyfajták is. 
Ennek nagy százalékát a gépjármű hivatalból történő kivonása teszi ki (pl. gépjármű lefoglalás, közúti 
ellenőrzés során elvett forgalmi engedélyek, gépjárműadó nem fizetése miatti kivonás 
kezdeményezések, közigazgatási bírság meg nem fizetése okán indított kivonások), illetve a hozzánk 
megküldött hagyatéki végzések, adás-vételi szerződések alapján történt tulajdonszerzés 
következtében lefolytatott ügyek.  

A vállalkozók tevékenységének hatósági ellenőrzése hivatalból indított eljárás, mely jogszabályi 
kötelezettségünk. Minden, az egyéni vállalkozó tevékenységi körében történő változás, illetve új 
vállalkozás indítását követő 30 napon belül a hatósági ellenőrzést, amely a jogszerű működést hivatott 
biztosítani, le kell folytatnunk. 

A vezetői engedély bevonások - a vezetéstől jogerősen eltiltott személyek okmányának bevonása - 
szintén hivatalból indulnak, valamely hatóság (rendőrség, bíróság) számunkra megküldött jogerős 
döntése alapján. 

 

Ezen ügyek számokban: 

Közlekedés-igazgatás (gépjármű):  408 iktatott ügy 

Vállalkozók hatósági ellenőrzése:  151 esetben történt meg 

Vezetői engedély bevonás:   137 ügy 
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A komlói Kormányablakba 2016. március 16-ától április 14-éig 5754 ügyfél érkezett, közülük 535 fő 
intézett nem klasszikus okmányirodai, hanem elsősorban családtámogatási, nyugdíj és 
társadalombiztosítási ügyeket. 

 

HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY 

 

A Komlói Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya a Komló, Városház tér 3. sz. alatt, a 
Városháza épületében 20 fővel működik. 7 szociális (szak)ügyintéző, 6 gyermekvédelmi és gyámügyi 
szakügyintéző, 2 hatósági és szabálysértési szakügyintéző, 1 roma referens, 2 titkársági feladatokat 
ellátó (szak)ügyintéző, 1 ügykezelő látja el a feladatokat.  A járási hivatal hatáskörébe tartozó 
szociális, szabálysértési, hadigondozotti, egyéb hatósági ügyeket a földszinten, a gyámügyeket az 
alagsor keleti szárnyán intézhetik ügyfeleink. Emellett ügysegédeink a vidéki közös önkormányzati 
hivatalok székhelyein és kirendeltségeinél is hetente egyszer elérhetőek. Ügyfélfogadási rendjüket a 
melléklet tartalmazza. 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály illetékességi területe a Komlói Járási Hivatal 20 településére terjed 
ki. 

A Hatósági és Gyámügyi Osztályon előforduló leggyakoribb ügytípusok: 

- szociális ügyek közül: 
o  aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás; egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás) 
o ápolási díj 
o időskorúak járadéka 
o egészségügyi szolgáltatásra jogosultság 

- szabálysértési ügyek 
- hadigondozotti ügyek 
- gyámügyek: 

o családba fogadás 
o ideiglenes elhelyezés 
o nevelésbe vétel 
o kiskorúak vagyoni ügye 
o gondnoksági ügyek 
o védelembe vétel 
o igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos ügyek 
o megelőző pártfogás 
o családi jogállás rendezése, apai elismerő nyilatkozat felvétele 
o eseti gyám, eseti gondnok kirendelése 
o tartásdíj állam általi megelőlegezése 
o otthonteremtési támogatás (nevelésbe vett gyermekek lakáshoz jutatásának segítése) 
o nevelésbe vett gyermekek részére utógondozás elrendelése 
o kapcsolattartási ügyek 

- egyéb hatósági ügyek (pl. szolgáltatási helyre bejutás) 
 

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZT ÁLY 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztálynál a járási főállatorvos, öt hatósági állatorvos, három szaksegéd, egy 
élelmiszer-biztonsági szakügyintéző és egy igazgatási ügyintéző dolgozik. Illetékességi területe 
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kiterjed a Komlói, Hegyháti és Pécsváradi Járási Hivatal illetékességi területére. A munkatársak hat 
vágóhídon látnak el élőállat- és húsvizsgálatot. Ezek száma 2015. II. félévében közel 370.000 volt. 
Élelmiszer-higiéniai ellenőrzéseket végeznek az élelmiszer előállítóknál és forgalmazóknál, közéjük 
tartoznak a kistermelők (110), a bejelentés köteles üzemek (37), melyek nem állati eredetű 
alapanyagot dolgoznak fel, vendéglátó-ipari egységek (232) és a különböző boltok (327). Ezekről 
nyilvántartással is rendelkeznek.  

Legnagyobb engedély köteles üzem az Alsómocsoládon található Pick Szeged Zrt. 

Havi rendszerességgel a NÉBIH által előírt monitoring mintavételeket végeznek a munkatársak. 
Élelmiszer eredetű megbetegedés esetén feltárják azok okait, nyilvántartják és elemzik az 
eseményeket. Nyilvántartják és ellenőrzik a takarmány előállító és forgalmazó helyeket, az 
állatgyógyászati készítmények forgalmazását, felhasználását. A hatósági állatorvosok végzik az 
élelmiszer-biztonsággal és állatvédelemmel kapcsolatos bejelentések kivizsgálását is. 

Előírják a kis- és nagylétszámú állattartó telepeken a szükséges járványügyi intézkedéseket, 
felügyelik az idegen állományból származó állatok karanténozását. Az állatok tenyésztésének, 
szaporításának állat-egészségügyi körülményeinek ellenőrzése, az állatszállításokhoz szükséges 
állat-egészségügyi bizonyítvány, egyéb okirat, igazolások kiállítása is a feladataik közé tartozik. 
Emellett felügyelik az állati eredetű melléktermék kezelését az állattartó telepeken és az ártalmatlanító 
helyeken.  

A háziorvosok bejelentése vagy a Népegészségügyi osztály értesítése alapján elvégzik az embert 
mart, veszettség gyanús ebek megfigyelését is. 

 

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY  

A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi 
területe a Komlói Járás településein kívül kiterjed a Hegyháti Járás és a Pécsváradi Járás községeire 
is. Ez összesen hatvankettő települést foglal magába, melynek lakosságszáma összesen 58 182 fő. A 
Foglalkoztatási Osztályon a nyilvántartott álláskeresők aránya – mely a nyilvántartott álláskeresők 
száma a gazdaságilag aktív népesség becsült számához viszonyítva – 11,8% volt a 2016. március 20. 
állapot szerint.  

Járásokra lebontva ez az arányszám a Hegyháti Járásban 17,2%, a Komlói Járásban 10,9%, a 
Pécsváradi járásban 8,6%. A nyilvántartott álláskeresők száma a teljes illetékességi területet tekintve 
2740 fő, a Hegyháti Járásban 860 fő, a Komlói Járásban 1484 fő, a Pécsváradi Járásban pedig 396 
fő. 

A Foglalkoztatási Osztályon összesen 28 fő dolgozik, ebből 19 fő határozatlan idejű kinevezéssel 
rendelkező és 7 fő határozott idejű kinevezéssel rendelkező kormánytisztviselő, 2 fő pedig hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás keretében segíti a munkát. 

A szervezeti egység szerteágazó, sokrétű feladatrendszerrel rendelkezik: az ügyfelek 
foglalkoztatással kapcsolatos ügyeinek intézésétől kezdve a munkáltatói kapcsolattartáson keresztül a 
visszakövetelések teljes körű lebonyolításáig rengeteg ügytípus tartozik hozzá. A napi munka jelentős 
részét a személyesen megjelent álláskeresők ügyeinek intézése teszi ki, mely magában foglalja 
többek között a nyilvántartásba vételt, az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapítását, 
a munkaerőigények befogadását és a közvetítést, a hatósági bizonyítványok kiállítását, a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási szerződések befogadását, különös tekintettel a 
közfoglalkoztatásra, a GINOP programokra, a szabálysértésekkel kapcsolatos ügyintézésre 
kiterjedően. Az ügyfelek személyes megjelenéséhez nem kötött feladatok képezik a háttérmunkát, 
melyek – a teljesség igénye nélkül – a következők: hatósági szerződések megkötése, a már 
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megállapított támogatások pénzügyi számfejtése, a megkeresésekre történő válaszadás, jelentések 
és elemzések készítése, statisztikák kezelése, belső levelezés bonyolítása, panaszos ügyek 
kezelése, visszakövetelések ügyintézése stb. 

Néhány érdekes adat a Foglalkoztatási Osztály munkájáról: 

2015-ben több mint 65000 iktatott ügyirat keletkezett az osztályon. A közfoglalkoztatási programokban 
a három járásban 4362 fő vett részt. Kiemelt mintaprogramok a teljesség igénye nélkül: Komlón a 
tésztaüzem, a járdalap gyártás, gombatermesztés, önkormányzati lakások felújítása, Pécsváradon a 
Dombay-tó környékének rendbe tétele, Alsómocsoládon az állattartás, Gödrén a drótfonás, 
Nagypallon a szőnyegszövés, Óbányán a pisztrángok tenyésztése, Vékényen a berkenye telepítés, 
Kárász, Szalatnak, Magyaregregy mezőgazdasági programjai, melyekhez volt lehetőségünk 
támogatást nyújtani. 

 

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 

 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Földhivatali Osztálya Komlón, a Berek u. 3. 
sz. alatt található. Illetékessége szintén három járás (Komló, Hegyhát és Pécsvárad) illetékességi 
területére terjed ki. A létszáma 17 fő, évente mintegy 17-18.000 ügyet intéznek el és 8-9.000 ügyfelet 
szolgálnak ki személyesen.  
 
Ügykörei: 

1. Ingatlan-nyilvántartás: 

- közhiteles, nyilvános ingatlan-nyilvántartás (TAKAROS rendszer 1996 óta) vezetésével 
kapcsolatos feladatok ellátása  

- hiteles tulajdoni lap szolgáltatása 

- TAKARNET felhasználók éves ellenőrzése (önkormányzatok, közjegyzők, végrehajtók, 
ügyvédek stb.)  

 
2. Földügyi igazgatás: 

- termőföld védelmével összefüggő feladatok (más célú hasznosítás, földminősítés, 
művelési ág változás, szakhatósági közreműködés stb.) 

- zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása 

- földművesekről és mezőgazdasági termelőszervezetekről nyilvántartás vezetése, hatósági 
igazolások kiadása  

- földhasználati nyilvántartás vezetése (FÖNYIR -2000.óta) és adatszolgáltatás 
(földhasználati lapok, összesítők) 

- haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása  

- határszemlék, parlagfű elleni védekezéssel összefüggő helyszíni ellenőrzések lefolytatása 
(évente május-októberi időszakokban) 

 
3. Földmérési ágazat: 
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- ingatlan-nyilvántartási térképi adatállományok vezetése, azokból adatszolgáltatás 
(térképmásolatok, földmérési adatok stb.) 

- sajátos célú földmérési munkák vizsgálata 

- részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 
kapcsolatos munkák  

- telekalakítási eljárások lefolytatása  

 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY 

A Népegészségügyi Osztály  a járási tisztifőorvos vezetésével, három közegészségügyi felügyelővel, 
egy vezető védőnővel és egy vezető ápolóval végzi tevékenységét. Illetékességi területe 62 
településre, három járásra terjed ki. Tevékenységei az élet minden területét átfogják a fogantatástól a 
sírig. 
 
Az osztályhoz tartozó szakterületek: 
 

- járványügy,  
- egészségügyi igazgatás,  
- élelmezés-és táplálkozás-egészségügy,  
- kémiai biztonság,  
- gyermek-és ifjúság-egészségügy,  
- település-egészségügy,  
- ápolás-felügyelet,  
- védőnői tevékenység szakmai felügyelete, 
- családvédelem,  
- egészségfejlesztés 

 
A Népegészségügyi Osztály feladata többek között az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzése, 
praxisengedélyek kiadása, higiéniai ellenőrzések, felvilágosító, egészségnevelő előadások tartása, 
vízminőségi ellenőrzések lefolytatása, emellett szakhatóságként közreműködik a telepengedélyezési, 
egyes működési engedélyezési eljárásokban. 
 
 
A folyamatos fejlesztések és az állami rezsicsökkentés hatására az ügyintézés gyorsabb, olcsóbb és 
mindenekelőtt egyszerűbb lett. Baranyában 13 kormányablak több mint 1100 ügykörben segíti az 
ügyintézést. A járási hivatalok és azon belül a kormányablakok, az ügysegédi rendszer az 
állampolgárok szolgálatáért jöttek létre. Kérem a Tisztelt Képviselőket, választóikat bíztassák a 
kormányablakban, ügysegédeknél elérhető szolgáltatások igénybe vételére. 
 
 
Komló, 2016. május 18. 
 
 
 

Tisztelettel 
 
 
 
 
 
       dr. Hessz Gabriella s.k. 
       járási hivatalvezető 
 
 



 

 

2. sz. melléklet 
Baranya Megyei Kormányhivatal  

Komlói Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje és elér hetőségei 
járási hivatalvezető: Dr. Hessz Gabriella 

E-mail: komlo.jaras@baranya.gov.hu, Tel.: +36-72 / 795-044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HATÓSÁGI ÉS 
GYÁMÜGYI OSZTÁLY 

Osztályvezető, 
hivatalvezető helyettes:  
Dr. Klumzer Tünde 

Komló, Városház tér 3. 
Tel.: 72 / 795-044 

E-mail: 
komlo.hatosag@baranya.gov.hu 

Hétfő 8-16  óráig 

Kedd 8-12  óráig 

Szerda 8-1730 óráig 

Csütörtök 8-12  óráig 

Péntek 8-12  óráig 

 

 

KORMÁNYABLAK 
OSZTÁLY 
Osztályvezető:  

Dr. Bácsai Márta 
Komló, Városház tér 3. 

Tel.: 72 / 795-063 
E-mail: 

komlo.kab@baranya.gov.hu 

Hétfő 7-17  óráig 

Kedd 8-12  óráig 

Szerda 8-1730 óráig 

Csütörtök 8-18  óráig 

Péntek 8-12  óráig 

 

 
ÉLELMISZERLÁNC-

BIZTONSÁGI ÉS 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 

OSZTÁLY   
Osztályvezető:  

Dr. Simonné Dr. Hódosi Szilvia 
járási főállatorvos 

Komló, Berek utca 3. 
Tel.: 72 / 581-390 

E-mail: 
komlo.ebao@baranya.gov.hu 

Hétfő 8-15 óráig 

Kedd 8-15 óráig 

Szerda 8-15 óráig 

Csütörtök 8-15 óráig 

Péntek 8-12 óráig 

 

 

FOGLALKOZTATÁSI 
OSZTÁLY 
Osztályvezető:  

Götzerné Páva Mária 
Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 9/1. 

Tel.: 72 / 582-300 
E-mail: 

komlo.foglalkoztatas@baranya.gov.hu 

Hétfő 8-12  óráig 

Kedd 8-1530 óráig 

Szerda 8-12  óráig 

Csütörtök 8-1530 óráig 

Péntek 8-10  óráig 

 

 

FÖLDHIVATALI 
OSZTÁLY 
Osztályvezető:  
Hardi Gábor 

Komló, Berek utca 3. 
Tel.: 72 / 483-110 

E-mail: 
komlo.foldhivatal@baranya.gov.hu 

Hétfő 8-15 óráig 

Kedd 8-12 óráig 

Szerda 8-15 óráig 

Csütörtök 8-12 óráig 

Péntek 8-11 óráig 

 

 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
OSZTÁLY 
Osztályvezető:  

Herczegné Dr. Leidecker Ildikó 
járási tisztifőorvos 

Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 5. 
Tel.: 72 / 582-155 

E-mail: 
nepegeszsegugy@baranya.gov.hu 

Hétfő 8-16 óráig 

Kedd - 

Szerda 8-16 óráig 

Csütörtök - 

Péntek 8-12 óráig 

 

 

JÁRÁSI ÜGYSEGÉDI ÜGYFÉLFOGADÁS 
(a Községházán) 

Település Napok Id őpontok 

Bikal kedd  830- 930  óráig 

Egyházaskozár kedd  830- 930  óráig 

Magyaregregy kedd 1000-1100  óráig 

Magyarhertelend kedd 1400-1530  óráig 

Magyarszék kedd 1345-1530  óráig 

Mánfa csütörtök  800- 845  óráig 

Máza kedd 1115-1200  óráig 

Szászvár kedd 1000-1200  óráig 

 

 

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY  
VIDÉKI ÜGYFÉLFOGADÁSA 

Mágocs minden hónap első hete kedd 830-12 óráig 

Szászvár 

minden hónap első hete 
kedd 1230-1530 
óráig 

a többi héten kedd 830-12 óráig 

Sásd szerda 8-12 óráig 

Pécsvárad 
csütörtök 830-1530 
óráig 
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