
2017. január 1-jével életbe lépő változások a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal szervezetében 
 

 

Hatáskör változások: 

 

 

I) Megyei szintről teljes egészében átkerülő főosztályok:  

 

- Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

- Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 

 

 

II) Részleges hatáskör átszervezés: 

 

1. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály: 

 

- családi csődvédelemmel kapcsolatos feladatok megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül 

- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül 

- jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok minden járási hivatalba kerül 

 

2. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály: 

 

- borászati felügyelet megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül. 

- állattenyészéssel kapcsolatos feladatok megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül. 

- élelmiszer-biztonsági felügyelők (minden állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatáskörrel 

rendelkező járási hivatalba kerül. (nálunk 5) 

- takarmányfelügyelet minden állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatáskörrel rendelkező járási 

hivatalba kerül. (nálunk 5) 

- növény és talajvédelem a megyeszékhely szerinti járásba kerül 

 

3. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

 

- az egészségbiztosítási hatáskörök túlnyomó többsége a megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül 

(nyilvántartás és ellenőrzés marad a megyén) 

- a családtámogatással kapcsolatos feladatok 2017. június 30-ig a megyeszékhely szerinti járási 

hivatalba, azt követően várhatóan minden járási hivatalba kerülnek. 

- rehabilitációs feladatok a megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerülnek 

- a nyugdíjbiztosítási feladatok többsége a megyeszékely szerinti járásba, bizonyos feladatok a Bajai 

Járási Hivatalhoz is kerülnek, a megyén maradó feladatok közül itt is a nyilvántartás/ellenőrzést kell 

kiemelni. 

 

4. Foglalkoztatási Főosztály 

 

- a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzési feladatok a megyeszékhely szerinti járásba kerülnek 

 

5. Hatósági Főosztály 

 

- egyes, oktatással kapcsolatos hatósági feladatok a megyeszékhely szerinti járásba kerülnek 

 

 

 

 

 



ÚJ FELADATOK: 

 

 

1. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

 a Kecskeméti Járási Hivatalban kerül kialakításra (régiós szintről, a Csongrád Megyei 

Kormányhivataltól megyei szintre kerül áthelyezésre)  

Környezet- és természetvédelmi feladatok ellátása.  

 

Elérhetőség: cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.,  

Telefon:  76-795-870 

E-mail:  kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

Ügyfélfogadás:  

 Hétfő: 8.30-11-30 

 Kedd: 8.30-11-30 

 Szerda: 8.30-11-30 

 Csütörtök: 8.30-11-30 

 Péntek: 8.30-11-30 

 

 

2. Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségi feladatai (kérelemkezelés és helyszíni 

ellenőrzés) a megyei szervezetbe integrálódnak.  

Agrár és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása és ellenőrzése. 

 

Elérhetőség: cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 6.,  

Telefon:  76-814-520 

E-mail: videkfejlesztes@bacs.gov.hu 

Ügyfélfogadás:  

 Hétfő: 9.00-12-00, 13.00-16.00 

 Kedd: 9.00-12-00, 13.00-16.00 

 Szerda: 9.00-12-00 

 Csütörtök: 9.00-12-00, 13.00-16.00 

 Péntek: 9.00-12-00 

 


