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„Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a
biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja
polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás
nélkül intézi.”
(Magyarország Alaptörvénye)

Örömmel ajánlom figyelmébe idei évi első Hivatali Tájékoztatónkat. Továbbra is
szakmai közérdeklődésre számot tartó kérdésekben igyekszünk tájékoztatást
nyújtani megyénk jegyzői és munkatársaik, valamint államigazgatási társszerveink
részére.
Jelen számunkban áttekintjük a közigazgatásban 2017 elején végbe ment
változásokat, külön figyelmet fordítva a köznevelési és a gyámügyi területre.
A hatósági ügyek körében kitérünk a mozgásukban korlátozottak parkolásával, a
fiktív lakcímekkel, valamint a Ket. változásaival kapcsolatos gyakorlati
tudnivalókra. A képviselő-testületi munka tekintetében igyekszünk támpontokat
nyújtani az évközi feladatok ütemezéséhez és a biztos alapokon álló
rendeletalkotáshoz, valamint a polgármesteri és alpolgármesteri illetmények
rendezéséhez.
Szokásunkhoz híven megyénk munkaerő-piaci helyzetéről is számot adunk, a
közigazgatáson belüli együttműködést pedig a területi és helyi szintű szervek
elérhetőségi adatainak közzétételével igyekszünk megkönnyíteni.
Kívánom, hogy munkája során haszonnal forgassa Tájékoztatónkat!
Szeged, 2017. február 3.

dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott

2/80

SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓI

A JÁRÁSI HIVATALOK HATÁSKÖRÉT
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOKAT
ÉRINTŐ KÖZNEVELÉSI FELADATOK
VÁLTOZÁSA
Szerencsés György
tanügyigazgatási szakügyintéző
(Szegedi Járási Hivatal · Hatósági Főosztály I. · Hatósági és Oktatási Osztály)

A köznevelést meghatározó jogszabályok 2017. január 1. napjától több ponton
változtatták meg a kormányhivatal és a járási hivatalok hatáskörét. A korábban
megyei kormányhivatalhoz tartozó feladatok egy része átkerült a megyei
kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához. Az általános
illetékességgel eljáró járási hivatal 2017. január 1. előtti feladatai továbbra is
megmaradtak, illetve kibővültek.
A változásban érintett jogszabályok közül a jelen összefoglalóhoz a
legszorosabban kapcsolódnak a következők:
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.),
 a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.
(VIII.28.) Korm. rendelet,
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.
Az Nkt.-ban megjelenő „köznevelési feladatkörében eljáró hatóság” általános
kifejezés a gyakorlatban három közigazgatási szereplőt jelent:
 a fővárosi, megyei kormányhivatalt,
 a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát,
valamint
 a fővárosi, megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási
hivatalát.
Ebben az összefoglalóban a másodikként felsorolt közigazgatási szereplőnek –
jelen esetünkben a Szegedi Járási Hivatalnak – azon feladatait érintjük,
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amelyekhez az önkormányzatok és jegyzők szempontjából fontos tudnivalók
kapcsolódnak.
Az Nkt. 50. § (8) bekezdése alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak
meg kell határoznia és közzé kell tennie
 az iskolák felvételi körzetét, továbbá
 a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban a pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.
A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak
be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét és az
illetékes tankerületi központ egyetértését.
Új elemként jelenik meg 2017. január 1. napjától a rendkívüli szünettel
kapcsolatos érintettség, azaz ha
 rendkívüli időjárás,
 járvány,
 természeti csapás vagy
 más elháríthatatlan ok
miatt az óvoda, az iskola, a kollégium működtetése nem lehetséges, az Nkt. 30. §
(5) bekezdés c) pontja szerint a megyére kiterjedő veszélyhelyzet esetében a
megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának vezetője az
oktatásért felelős miniszter egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel
el.
A megyeszékhely szerinti járási hivatal hatáskörébe került több olyan hatáskör
is, amelyek nincsenek ugyan szoros összefüggésben az önkormányzatok
tevékenységével, de a települések illetékességi területén lévő intézményeket
érintenek – ezért ezeket csak a felsorolás szintjén említünk:
 egyházi, magán és nemzetiségi köznevelési intézmények jegyzékének
elkészítése és a jegyzék vezetése;
 nem állami fenntartású intézmények működési engedélyek kiadása,
módosítása;
 székhely és telephely változásának engedélyezése a működési
engedéllyel rendelkező intézmények fenntartói számára;
 vallási közösség egyoldalú nyilatkozata alapján a nevelési-oktatási
intézmény felvétele a köznevelés-fejlesztési tervbe;
 egyházi és más nem állami fenntartók fenntartói tevékenységének
kétévenkénti törvényességi ellenőrzése;
 felvehető maximális tanulólétszám meghatározása – egyházi
köznevelési intézmények részvétele a kötelező felvételi feladatok
ellátásában (a működési támogatás folyósításának felfüggesztését
kezdeményezi a meghatározott kötelezettségek nem teljesítése esetén);
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 hatósági ellenőrzés az adott megyei köznevelési intézményben;
 döntés az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági
viszony létrejöttéről az egyenlő bánásmód követelményeinek
megsértése esetén;
 intézménykijelölés a fegyelmi büntetéssel sújtott tanuló részére,
amennyiben a szülő nem keresett/talált megfelelő intézményt;
 Híd program sikertelensége esetén gondoskodik a tankötelezettség
teljesítéséről;
 szakképzési megállapodás kötése a nem állami fenntartású szakképző
iskola fenntartójával;
 pedagógusigazolvány pótlása, cseréje;
 független vizsga szervezése.
__________________
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A KÖZTISZTASÁGI SZABÁLYSÉRTÉS
ÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
BÍRSÁG ALKALMAZÁSÁNAK
SZABÁLYOZÁSA
Dakuné dr. Almási Andrea
szabálysértési szakügyintéző
(Szegedi Járási Hivatal · Hatósági Főosztály I. · Hatósági és Oktatási Osztály)

2017. január elsejétől változott a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek
(a továbbiakban: Htv.) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok
megsértése jogkövetkezményeinek szabályozása. A Htv. 86. § új (6a) bekezdése
kimondja, hogy nincs helye közigazgatási bírság alkalmazásának a települési
hulladék közterületen engedély nélkül történő lerakása, elhelyezése miatt.
Ez a rendelkezés 2017. január elsejétől megszünteti az addigi párhuzamos
szabályozást és egyértelművé teszi, hogy ha egyébként a hulladékgazdálkodási
birság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a
jegyző lenne a bírság kiszabására hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi
hatóság, ám ha a települési hulladékot közterületen hagyták el, úgy nem
hulladékgazdálkodási bírság alkalmazásának, hanem szabálysértési eljárásnak
van helye. Ugyanis a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. § (2)
bekezdése rendelkezik a települési hulladék közterületen történő engedély
nélküli lerakásának szabálysértési tényállásáról, amikor kimondja, hogy aki
települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a
kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el.
Fentiekből az is következik, hogy amennyiben az idézett szabálysértési tényállás
megvalósul, úgy a járási hivatal, mint általános szabálysértési hatóság
rendelkezik hatáskörrel a települési hulladék közterületen engedély nélkül
történő lerakása, elhelyezése esetén.
__________________
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A GYÁMÜGYI OSZTÁLY ÚJ
FELADATAI 2017. JANUÁR 1-TŐL
Lantainé dr. Szecskó Nóra
főosztályvezető
(Szegedi Járási Hivatal · Hatósági Főosztály I.)

2017. január 1-től a Járási Hivatalukba bekövetkezett, SZMSZ-ben rögzített
szervezeti átalakulás következtében a Gyámügyi Osztály feladatai a
következőképpen bővültek:
ÁLDOZATSEGÍTŐ SZAKTERÜLET:
Koordinációs feladatai keretében:
 Gondoskodik arról, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervek,
intézmények, hatóságok az áldozatokat megillető jogokat megismerjék
és érvényesítsék;
 Továbbítja a kárenyhítési kérelmet a döntésre jogosult hatósághoz,
útmutatást ad a kiegészítő adatok iránti megkeresés teljesítéséhez,
beszerzi a kiegészítő adatokat.
 A visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt
benyújtott méltányossági kérelmeket felterjeszti a Igazságügyi
Hivatalhoz.
 Gondoskodik az áldozatsegítő tevékenységről szóló tájékoztatók
elkészítéséről,
hozzáférhetőségéről,
a
formanyomtatványok
hozzáférhetőségéről.
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok:
 Érdemben elbírálja az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet.
 A kérelem elbírálásához tisztázza a tényállást, meghallgathatja az
áldozatot vagy más személyt, megkeresheti a támogatás
igénybevételének feltételeire vonatkozó adatokat nyilvántartó
hatóságokat a közölt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében.
 Az Igazságügyi Hivatal által kezelt, a bűncselekmények áldozatainak
kárenyhítésére és az azonnali pénzügyi segélyre szolgáló célelőirányzat
terhére az Igazságügyi Hivatal és a Kormányhivatal között létrejött
megállapodásban rögzítettek szerint azonnali pénzügyi segéllyel
támogatja az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és
utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű
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rendkívüli kiadásait akkor, ha a bűncselekmény következtében az
áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes.
Törvényben meghatározott esetekben kötelezi az áldozatot a pénzben
nyújtott támogatás visszatérítésére, indokolt kérelemre halasztást,
illetve részletfizetést engedélyez; ellenőrzi a visszatérítési kötelezettség
teljesítését, intézkedik a tartozás összegének behajtása érdekében a
hatáskörrel rendelkező szervnél.
Megvizsgálja az azonnali pénzügyi segély tárgyában hozott döntés ellen
benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, és az ügy iratait a
keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt továbbítja
a törvényszékhez.
Megvizsgálja a visszatérítésre kötelező határozat, illetve a hatósági
bizonyítvány kiállítása tárgyában hozott döntés, valamint az eljárás
során hozott, önállóan fellebbezhető végzés ellen benyújtott
fellebbezést, ennek alapján döntését visszavonja vagy módosítja, vagy a
fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja; illetve a fellebbezést az
ügy irataival együtt elbírálásra felterjeszti az Igazságügyi Hivatalhoz.
Ellenőrzi – támogató hatóságként – a Kormányhivatal illetékességi
területén lakhellyel rendelkező járadékra jogosult tekintetében a
járadékra való jogosultságot, a törvényben meghatározott megszüntető
ok fennállása esetén a járadék megszüntetése iránt előterjesztést készít,
amelyet a döntő hatósághoz továbbít.
Segítséget nyújt az áldozat kérelmére a formanyomtatvány kitöltéséhez.
Kérelemre igazolja, hogy a kérelmező áldozatsegítési támogatásban
részesíthető áldozatnak minősül-e.

Európai uniós és nemzetközi feladatok:
 Az Európai Unió más tagállamába irányuló kérelem esetén az áldozat
rendelkezésére bocsátja az adott tagállam által használt nyomtatványt,
valamint segítséget nyújt annak kitöltéséhez.
 Közreműködik az áldozatsegítő tevékenységet érintő európai uniós és
egyéb pályázatok előkészítésében, illetve támogatja ezek szakmai
megvalósítását.
Egyéb feladatok:
 Az áldozatot hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az
egészségügyi, egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások
igénybevételéhez.
 Jogi tanácsot és segítséget ad a bűncselekmény következtében jogaiban
sérelmet szenvedett áldozatnak.
 Tájékoztatja az ügyfelet büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségeiről,
a számára elérhető támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről,
valamint az egyéb ellátásokról és jogérvényesítési lehetőségekről,
továbbá az áldozatok számára tájékoztató anyagokat készít.
 Szakmai anyagokat készít elő az Igazságügyi Hivatal áldozatsegítő
feladatokat ellátó szervezeti egységei részére.
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 Nyilvántartást vezet az ügyféli tájékoztatásokról, a beérkezett
kérelmekről, a megítélt támogatásokról; a nyilvántartás adatairól
megkeresésre információt nyújt a büntető- vagy polgári ügyben eljáró
bíróság, a büntetőügyben eljáró ügyész vagy nyomozó hatóság,
valamint a jogi segítő, továbbá a gyermekjóléti szolgálat, illetve a
gyámhatóság részére.
 Részt vesz az Igazságügyi Hivatal által szervezett szakmai képzéseken,
értekezleteken.
 Együttműködik az Igazságügyi Hivatallal a szakmai ellenőrzések
lebonyolításában;
 Folyamatosan nyomon követi a visszatérítésre kötelezés, a
támogatásokból való kizárás feltételeinek teljesülését.
 Havonta jelentést küld az Igazságügyi Hivatalnak a gyermekvédelmi és a
hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos jelzőrendszer működésére
vonatkozó statisztikai táblázat kitöltésével a látókörébe került
kiskorúakról.
 Negyedévente jelentést küld az Igazságügyi Hivatalnak az
emberkereskedelemmel összefüggésbe hozható esetekről szóló
statisztikai adatlap kitöltésével az azonosító szervek által küldött adatok
alapján.
JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKTERÜLET:
Koordinációs feladatai keretében
 Illetékességi területén együttműködést alakít ki a jogi segítőkkel, a
megyei ügyvédi kamarával, a területi közjegyzői kamarával, az
önkormányzatokkal, a társadalmi és egyéb szervezetekkel, bíróságokkal.
 A visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt
benyújtott méltányossági kérelmeket felterjeszti a kérelem elbírálására
hatáskörrel rendelkező Igazságügyi Hivatalhoz.
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok:
 Elvégzi a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott
engedélyező, nyilvántartó és egyéb hatósági feladatokat.
 A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a jogi segítő és a
pártfogó ügyvéd igénybevételének lehetőségét, határozattal dönt a
támogatás engedélyezéséről és annak mértékéről, a kérelem
elutasításáról, szükség esetén a már megállapított támogatás
módosításáról, felülvizsgálatáról, visszavonásáról; a fizetési feltételek
módosítása iránt benyújtott kérelmekről.
 Megvizsgálja a jogi segítségnyújtás engedélyezése tárgyában hozott
döntés ellen benyújtott fellebbezést, ennek alapján a döntését
visszavonja, módosítja, vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja; illetve a fellebbezést az ügy irataival együtt felterjeszti a
fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező Igazságügyi Hivatalhoz.
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 Ellenőrzi a jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által
kiállított számlákat – összevetve azokat a határozatokkal és a
teljesítésigazolásokkal, illetve a pártfogó ügyvédi díjat megállapító
jogerős határozattal; a kifogásolt számlákat visszaküldi a jogi segítőknek,
ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak.
 A jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított
számlákat, a támogatást engedélyező jogerős határozatot, továbbá az
állam által előlegezett, visszatérítendő támogatás engedélyezése esetén
a fizetési kötelezettséget megállapító határozatot, illetve peres
támogatás esetén a pártfogó ügyvédi díjat megállapító jogerős
határozatot – a jogszabályban meghatározott összesítővel – továbbítja
az Igazságügyi Hivatalnak.
 A visszatérítési kötelezettség elmulasztása esetén végrehajtási eljárást
kezdeményez, vagy egyéb intézkedést tesz a követelés behajtása iránt.
 Peres ügyekben a támogatott fél képviseletére indokolt esetben
pártfogó ügyvédet rendel ki, dönt a pártfogó ügyvéd felmentéséről.
 A pártfogó ügyvéd díjigénye alapján megállapítja a pártfogó ügyvéd
díját, a bíróság döntése alapján rendelkezik annak viseléséről.
 Döntése alapján felülvizsgálhatja, a peres ügyekben a jogszabályi
előírásoknak megfelelően felülvizsgálja a támogatás feltételeinek
fennállását.
 A visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt
benyújtott méltányossági kérelmeket felterjeszti az Igazságügyi
Hivatalhoz.
 A polgári eljárásban nyújtott támogatásokat hivatalból kétévente,
kérelemre, illetve szükség esetén saját döntése alapján felülvizsgálja.
 Folyamatosan nyomon követi a visszatérítésre kötelezés, a
támogatásokból való kizárás feltételeinek teljesülését.
Európai uniós és nemzetközi feladatok:
 Továbbítja az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi
segítségnyújtás iránti kérelmeket és a jogszabályban foglalt esetekben
végzi a tolmácsolással, fordítással kapcsolatos feladatokat.
 Közreműködik a jogi segítségnyújtó tevékenységet érintő európai uniós
és egyéb pályázatok előkészítésében, támogatja ezek szakmai
megvalósítását.
Egyéb feladatok:
 Az
adatvédelmi
előírásoknak
megfelelően
megszervezett
ügyfélszolgálati tevékenység keretében tájékoztatást ad az egyszerű
megítélésű ügyekben felmerült jogi kérdésekben.
 Tájékoztató tevékenységet lát el a jogi segítségnyújtás igénybevételével
kapcsolatosan.
 Számítógépes nyilvántartást vezet a jogi segítségnyújtási támogatás
igénybevételéről.
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 A székhelyétől eltérő településeken kihelyezett ügyfélszolgálati irodákat
működtethet.
 A jogi segítségnyújtó tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat;
szakmai anyagokat készít elő a Kormánymegbízott ill. a Kormányhivatal
szervezeti egysége részére.
 Végrehajtja Kormánymegbízott egyedi utasításait, kérésre jelentést,
illetve beszámolót készít Kormánymegbízott ill. a Kormányhivatal
szervezeti egysége részére.
 Részt vesz a Kormányhivatal és az Igazságügyi Hivatal által szervezett
képzéseken, továbbképzéseken.
 Együttműködik a Kormányhivatallal és az Igazságügyi Hivatallal a
szakmai ellenőrzéseinek lebonyolításában.
 A visszatérítésre kötelezésekről az Igazságügyi Hivatal részére
negyedévenként adatot szolgáltat.
PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZAKTERÜLET:
Koordinációs feladatok:
 Illetékességi területén együttműködik a bíróságokkal, az ügyészségekkel,
a
büntetés-végrehajtási
intézetekkel,
a
rendőrséggel,
a
gyámhatóságokkal
és
más
hatóságokkal,
továbbá
az
önkormányzatokkal, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, az
oktatási intézményekkel, a munkáltatókkal, a társadalmi és egyéb
szervezetekkel és az állampolgárokkal.
 Külön forrás és kapacitás hiányában a feladat-megvalósítás érdekében
együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és
egyéb szervezetekkel; együttműködési megállapodást, ellátási szerződés
készít elő.
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok:
 Az ügyész, a bíróság, illetve a büntetés-végrehajtási bíró elrendelésére
pártfogó felügyelői véleményt, továbbá a nyomozóhatóság, ügyész
illetve a bíróság megkeresésére környezettanulmányt készít a
bűnelkövetőkről.
 A nyomozóhatóság, a gyámhatóság megkeresése alapján
környezettanulmányt és kockázatelemzést és ismételt kockázatelemzést
készít fiatalkorúval szemben indult büntetőeljárásban, fiatalkorúval
szemben elzárással is sújtható szabálysértési eljárásban, illetve
gyermekkorúval szemben, ha bűncselekmény vagy elzárással is sújtható
szabálysértés tényállásszerű magatartását valósította meg; részt vesz a
gyámhatóság által a megelőző pártfogás elrendelése iránt tartott
tárgyaláson.
 Végrehajtja a gyámhatóság elrendelésére a fiatalkorú, vagy
gyermekkorú megelőző pártfogását, ellenőrzi és segíti az elrendelő
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határozatban megállapított magatartási szabályok megtartását és a
kötelezettségek teljesítését.
Szervezi és ellenőrzi a közérdekű munka büntetés végrehajtását.
Végrehajtja a bűnelkövetők pártfogó felügyeletét: ellenőrzi és segíti a
jogszabályokban meghatározott, bírósági ítéletben elrendelt vagy
megállapított, illetve az ügyészség által előírt magatartási szabályok
megtartását és a kötelezettségek teljesítését.
Az ügyész közvetítői eljárásra utaló határozata, illetve a bíróságnak a
büntetőeljárást – a közvetítői eljárás lefolytatása érdekében hozott –
felfüggesztő végzése alapján, valamint a szabálysértési hatóság
megkeresése alapján kitűzi a közvetítői megbeszélés időpontját és
lefolytatja a közvetítői eljárást, okiratot állít ki a sértett és a terhelt
közötti megállapodásról; az ügyvéd közvetítők és egyéb közreműködő
esetén mediációs eljárásának befejezéséről teljesítésigazolást állít ki,
melyet az Igazságügyi Hivatalnak továbbít.
Ellenőrzi a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás teljesítését, az
eljárás befejezését követően a közvetítői eljárásról jelentést készít,
amelyet megküld az elrendelőnek.
A Kormányhivatal erre alkalmas helyiségében biztosítja a terheltek
számára a csoportos foglalkozáson való részvétel lehetőségét.
A jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása, a
büntetőpolitikai célkitűzések végrehajtása érdekében gondoskodik az
irodai típusú és a területi munkavégzés egyensúlyáról, különösen a
környezettanulmányok és pártfogó felügyelői vélemények elkészítése,
családlátogatások a helyszíni ellenőrzések lefolytatása területén.

Európai uniós és nemzetközi feladatok:
 Együttműködik az Igazságügyi Hivatallal a pártfogó felügyelői
tevékenység nemzetközi szervezeteivel való kapcsolat fejlesztésében.
 Közreműködik a pártfogó felügyelői tevékenységet érintő európai uniós
és egyéb pályázatok előkészítésében, támogatja ezek szakmai
megvalósítását.
Egyéb feladatok:
 Közösségi foglalkoztatókat, továbbá – a székhelyétől eltérő
településeken – kihelyezett ügyfélszolgálati irodákat működtethet.
 Közreműködik a kormányzati bűnmegelőzés stratégiai céljaiból eredő
feladatok ellátásában.
 Vezeti a pártfogó felügyelői tevékenységhez kapcsolódó
nyilvántartásokat; a pártfogó felügyelői tevékenységre vonatkozóan
adatokat szolgáltat; szakmai anyagokat készít elő az Igazságügyi Hivatal
szervezeti egységei részére.
 Részt vesz az Igazságügyi Hivatal által szervezett képzéseken,
továbbképzéseken;
 Részt vesz az Igazságügyi Hivatal által különböző (országos, regionális és
helyi) szinteken működtetett mediációs mentori rendszerben.
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 Együttműködik a szakmai ellenőrzéseinek lebonyolításában.
 A büntető mediációt végző ügyvédek ügyteher-elosztásánál irányadó
szempontok meghatározása és ezek végrehajtása területén
együttműködik az Igazságügyi Hivatallal.
A CSALÁDI CSŐDVÉDELMI SZOLGÁLAT KERETÉBEN:
A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során a vagyonfelügyelő feladatai:
 A főhitelezőtől elektronikus úton érkező értesítés alapján bejegyzi a
sikeres egyezségkötés tényét az ARE nyilvántartási rendszerbe;
 adategyeztetést folytat a közhiteles nyilvántartásokba; eredményes
adategyeztetés tényéről értesít a feleket;
 amennyiben szükséges hiánypótlásra hívja fel az adóst, főhitelezőt;
 tájékoztatja a főhitelezőt az adósságrendezési kérelem nyilvántartásba
vételéről és egyúttal nyilatkozattételre hívja fel, hogy vállalja-e a
főhitelezői szerepet;
 főhitelező hiányában továbbítja az iratokat az adós lakóhelye szerint
illetékes bírósághoz, majd lefolytatja az adategyeztetéseket, és ennek
eredményéről szintén értesíti az eljáró bíróságot és az adóst;
 tájékoztatja az adóst az adósságrendezési kérelem nyilvántartásba
vételéről;
 dokumentum vizsgálatot, adategyeztetést folytat a főhitelezővel,
 értesíti az adós lakóhelye szerint illetékes bíróságot nyolc napon belül az
adósságrendezési kérelem bejegyzéséről, amennyiben nem állapítható
meg a főhitelező;
 amennyiben a hiánypótlási idő eredménytelenül telik el, a sikertelen
bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás tényét rögzíti az ARE
nyilvántartásba, és egyúttal értesíti az illetékes bíróságot;
 értesíti a bíróságot a sikertelen adósságrendezési eljárásról egyúttal
kérve, hogy állapítsa meg a sikertelenség tényét;
 tájékoztatja az adóst a bíróság döntéséről, a sikertelen kezdeményezés
megállapításának tényéről;
 sikeres egyezség esetén értesíti a végrehajtót a bíróságon kívüli
adósságrendezés kezdeményezésének ARE nyilvántartásba történő
rögzítéséről;
 a főhitelező, egyéb hitelezők többségének kezdeményezésére
környezettanulmány beszerzéséről intézkedik az illetékes települési
önkormányzat jegyzőjénél;
 az ötéves törlesztési időszak elteltét követően az adós és adóstárs(ak)
bevonásával elkészíti a zárszámadást;
 az adósságrendezési eljárás befejezését megállapító végzés jogerőre
emelkedését követő 8 napon belül a bejegyzés törlését kezdeményezi a
hatósági nyilvántartásokból, illetve értesíti az állami és területileg
illetékes önkormányzati adóhatóságot;
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 ha a hitelező nem jutott hozzá a csődegyezségben megállapított
követeléshez, és a bíróság hatályon kívül helyezi az egyezséget, a tényt
az ARE nyilvántartásban rögzíti;
 rögzíti a KHR rendszerben az adósságrendezési eljárás – sikeres és
sikertelen eljárást egyaránt – befejeződésének tényét;
 a bírósági határozat alapján megállapítja és bejegyzi az
adósságrendezési eljárás befejezésének tényét az ARE nyilvántartásba.
__________________
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MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP
CSONGRÁD MEGYE
2016. DECEMBER
Fejes Ágnes
elemző
(Foglalkoztatási Főosztály. · Munkaerőpiaci Osztály)

FŐBB MEGYEI ADATOK
Csongrád megye
Nyilvántartott álláskeresők száma
Férfi
Nő
legfeljebb ált. iskola
szakmunkásképző, szakiskola
szakközépiskola, technikum
gimnázium
diplomás
25 évnél fiatalabb
50 éves és idősebb
Nyilvántartásba belépő
Első alkalommal belépő
RSZS+FHT
álláskeresési járadék
álláskeresési segély
Tartósan (1 éven túl) regisztráltak
Tartós munkanélküli arány
Nyilvántartott pályakezdő
álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskeresők aránya (a
gazdaságilag aktív népesség százalékában)

Rendelkezésre álló álláshelyek száma

2015
december

2016
december

11826
5517
6309
3848
3050
2634
1215
1079
1771
3787
2087
198
3385
1616
747
3015
25,5%

november
fő
8632
3956
4675
2588
2267
2004
924
848
1376
2828
1537
161
2009
1340
744
2328
27,0%

1401

1085

989

6,5

4,7

4,6

3430

2874

3617

8560
3965
4595
2532
2272
1996
925
835
1308
2851
1658
139
1941
1416
720
2232
26,1%

változás az előző
hónaphoz
évhez
%-ban
99,2
72,4
100,2
71,9
98,3
72,8
97,8
65,8
100,2
74,5
99,6
75,8
100,1
76,1
98,5
77,4
95,1
73,9
100,8
75,3
107,9
79,4
86,3
70,2
96,6
57,3
105,7
87,6
96,8
96,4
95,9
74,0
91,2

125,9

70,6

105,5

változás az előző
hónaphoz
évhez
főben
-72
-3266
9
-1552
-80
-1714
-56
-1316
5
-778
-8
-638
1
-290
-13
-244
-68
-463
23
-936
121
-429
-22
-59
-68
-1444
76
-200
-24
-27
-96
-783
-0,9%
0,6%
-96

-412

-0,1

-1,9

743

187
* százalékpont

FONTOSABB ADATOK TÉRSÉGENKÉNT
Járások
Szeged
Csongrád
Hódmezővásárhely
Makó
Szentes
Kistelek
Mórahalom
Csongrád megye
Dél-Alföld
Magyarország

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

A nyilvántartott álláskeresők aránya
(a gazdaságilag aktív népesség százalékában) %

Nyilvántartott
pályakezdő álláskeresők száma (fő)

Tartósan regisztrált álláskeresők
száma (fő)*

2015.
2016.
2016.
2015.
2016.
2016.
2016.
2016.
december
november
december
december
november
december
december
december
5392
3957
3928
5,8
4,3
4,2
443
1163
643
530
527
6,9
5,6
5,6
73
113
1359
972
908
5,6
3,9
3,7
100
261
1766
1389
1400
9,4
7,3
7,3
169
315
1027
641
632
5,8
3,6
3,5
78
108
706
539
532
9,3
7,0
6,9
65
140
933
604
633
7,6
4,9
5,1
61
132
11826
8632
8560
6,5
4,7
4,6
989
2232
43503
34308
33866
7,8
6,0
5,9
3848
9505
337478
273507
273498
7,6
6,1
6,1
29904
78920
* Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők állományában
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2016 ÉV VÉGÉRE, CSONGRÁD MEGYÉBEN A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK
SZÁMA MINIMÁLISAN, DE TOVÁBB CSÖKKENT

5000

5392

6000

Nyilvántartott álláskeresők száma Csongrád megyében

3928

3957

4000

2015. december
2016. november
2016. december

3000

0
fő

Szeged

Csongrád

Hmvhely

Makó

Szentes

Kistelek

633

604

933

532

539

706

632

641

1027

1400

1389

908

527

530

643

1000

972

1359

1766

2000

Mórahalom

Csongrád megyében, 2016. december végén a nyilvántartott álláskeresők száma
8 560 fő, amely 72 fővel, 0,8%-kal lett alacsonyabb, mint az előző hó végi záró
létszám. Az álláskeresők 46%-a (3 928 fő) a szegedi, 16,4% (1 400 fő) a makói,
10,6% (908 fő) a hódmezővásárhelyi regisztrációban szerepelt.
Egy hónap alatt Hódmezővásárhelyen 64 fős (6,6%-os), Szegeden 29 fős (0,7%os) létszámcsökkenés volt megfigyelhető. Mórahalom térségében 29 fővel (4,8%kal), Makón 11 fővel (0,8%-kal) nőtt a nyilvántartásban lévők száma. A többi
járásban minimális, 3-9 fős visszaesés történt a regisztrált álláskeresők számában.
A 2015. decemberi adatokkal összevetve a tényadatokat, megyei szinten egy év
távlatában jelentős, közel háromezer-háromszáz fős (3 266) – 27,6 százalékos –
létszámcsökkenés következett be. A járások közül Szentesen 38,5%-kal (395
fővel), Hódmezővásárhelyen 33,2%-kal (451 fővel), Mórahalmon 32,2%-kal (300
fővel) mérséklődött egy év alatt az álláskeresők száma. Szegeden 27,2%-kal (1
464 fővel), Kisteleken 24,6%-kal (174 fővel), Makón 20,7%-kal (366 fővel),
Csongrádon 18%-kal (116 fővel) lett alacsonyabb a regisztrációban lévők száma.
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ÁLLÁSKERESŐK RELATÍV SZINTJE
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A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdaságilag aktív
népesség százalékában mért aránya) 2016. december végén – a novemberinél
0,1%-ponttal alacsonyabb – 4,6% volt, mely az egy évvel korábbinál 1,9%-ponttal
lett kedvezőbb.
A mutató értéke a megye járásai közül továbbra is Szentesen volt a
legalacsonyabb 3,5%-kal. Ebben a hónapban Makó térségében volt legmagasabb
a ráta értéke, 7,3%-kal. Egy év alatt Mórahalmon 2,5%-pontos, Kisteleken 2,4%pontos, Szentesen 2,3%-pontos, Makón 2,1%-pontos csökkenés következett be.
A többi járásban 1,3-1,9 százalékpont között alakult a visszaesés mértéke.
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PÁLYAKEZDŐK, TARTÓSAN ÁLLÁSKERESŐK, ISKOLAI VÉGZETTSÉG
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2016 év végére a nyilvántartásban szereplő pályakezdők száma ezer fő alá (989)
csökkent, a regisztráltak 11,6%-át képviselik. A fiatalok száma egy hónap alatt 96
fővel csökkent, ezzel párhuzamosan már több mint négyszáz (412) fővel, mintegy
30%-kal elmaradt a 2015. decemberi pályakezdő zárólétszámtól is.
Álláskeresőink 63%-a (5 399 fő) kevesebb, mint fél éve; 11%-a 6 hónapnál
régebben, de 12 hónapnál rövidebb ideje; 26%-a (2 232 fő) egy éve, vagy annál
hosszabb ideje szerepel folyamatosan a nyilvántartásban, tehát tartósan
regisztrált álláskereső. E réteg aránya a járásokban 17 és 30% között mozog,
Szentesen a legalacsonyabb, Szegeden a legmagasabb. A tartósan munka nélkül
lévők száma egy hónap alatt 96 fővel, egy év távlatában pedig 783 fővel, 26%-kal
csökkent.
Az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele egy hónap alatt kisebb
mértékben változott. 2016. december végén a megyében nyilvántartott
álláskeresők 29,5%-a, 2 532 fő legfeljebb általános iskolát végzett, 26,5%-uk
szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű (2 272 fő). Az álláskeresők húsz
százaléka (1 710 fő) szakközépiskolában, három százaléka technikumban fejezte
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be tanulmányait. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya 11%-os (925 fő).
Diplomával az álláskeresők tíz százaléka rendelkezett, számuk 835 fő volt a
vizsgált hónap végén. A felsőfokú végzettségűek 72%-a (598 fő) a szegedi
nyilvántartásban szerepel.
Az országban nyilvántartott álláskeresők 42,5%-a alacsony iskolai végzettségű
(legfeljebb általános iskolát végzett), 27%-uk szakmunkás, 14,8%-uk
szakközépiskolát, technikumot fejezett be, 10%-uk gimnáziumban érettségizett,
5,7%-uk diplomás.
Csongrád megyében 29,5%-os a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya, a
szakmunkásoké 26,5%-os, a szakközépiskolából, technikumból kikerülteké 23%, a
gimnáziumban érettségizettek aránya 11%, a diplomások 10%-os részarányt
képviselnek.
Szeged járásban a nyilvántartásban lévők 22%-a rendelkezik legfeljebb általános
iskolai végzettséggel, 24%-uk szakmunkás, 26%-uk szakközépiskolát,
technikumot fejezett be, 13%-uk gimnáziumban érettségizett, a diplomások
aránya 15%-os. A hódmezővásárhelyi térségben a nyilvántartott álláskeresők
29,5%-a alacsony iskolai végzettségű, 29%-uk szakmunkás, 25,5%-uk
szakközépiskolát, technikumot fejezett be, 9,5%-uk gimnáziumban érettségizett,
6,5%-uk diplomás.
A megyében a legfeljebb általános iskolát végzettek száma egy hónap alatt 56
fővel, az érettségizetteké 7 fővel, a diplomásoké 13 fővel lett alacsonyabb.
ÁLLÁSHELYEK
2016. december hónapban a megye foglalkoztatási osztályain bejelentett új
álláshelyek száma 1 931 db volt. A hónap elején meglévő 1 686 álláshellyel együtt
3 617 álláslehetőséget tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső
ügyfeleinknek, 26%-kal többet, mint az előző hónapban, illetve 5,5%-kal többet az
egy évvel korábbinál is. A tárgyhónapban rendelkezésre álló állásbejelentések
57%-a volt támogatott foglalkoztatásra (főleg közfoglalkoztatás) vonatkozó igény,
az általános, nem támogatott álláslehetőségek száma 1 549 db volt. Az új állások
67%-ának betöltéséhez legfeljebb általános iskolai végzettség elegendő volt,
20%-ához szakmunkás, illetve szakiskolai végzettség, 10,5%-ához érettségi, 2,5%hoz diploma volt szükséges. A december hónapban érvényes munkaerőigények
39%-a a közigazgatás (közfoglalkoztatás), 22% az ipar (beleértve az építőipart is),
9%-a a kereskedelem területéről származott.
––––––––––––––––––
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A LAKCÍM FIKTÍVVÉ
NYILVÁNÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSRÓL
Dr. Bihari Márta
hatósági szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Hatósági és Oktatási Osztály)

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosította a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm.
rendelet (Vhr.) lakcím fiktiválási eljárásra vonatkozó szabályozást.
2017. január 1. napjától az Nytv. 26. §-a az (5b) ponttal bővült. E szerint:
„ellenkező bizonyításig a szállásadó írásbeli nyilatkozata igazolja, hogy a
szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós”.

Ezzel párhuzamosan a Vhr. 35. § (3) bekezdése akként módosult, hogy:
„a szállásadó Nytv. 26. § (5b) bekezdésében meghatározott nyilatkozata esetén –
ellenkező okirati bizonyítás hiányában – a jegyző, illetve a járási hivatal a 34. § (3)
bekezdése szerint jár el.”

A módosítás indoklása szerint:
„A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) módosítása alapján a lakcímbejelentéshez
szükséges a szállásadó hozzájárulása, ugyanakkor a lakcím fiktiválási eljárás során
az eljáró hatóságnak számos eljárási cselekményt kell foganatosítania, a
szállásadónak pedig igazolnia kell, hogy az ingatlanába bejelentkezett személy az
ingatlan végleges elhagyásának szándékával nem tartózkodik az ingatlanban. Az
Nytv. módosítása alapján ellenkező bizonyításig a szállásadó nyilatkozata alapján
vélelmezni kell azt, hogy a bejelentett polgár lakcíme nem valós, így ebben az
esetben a bizonyítási teher nem a szállásadót terheli. A módosítás kivételként
szabályozza azt az esetet, amikor az érvényteleníteni kért lakcím tekintetében a
bejelentkezett személy maga is szállásadónak minősül.”

20/80

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI · CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2017. FEBRUÁR

A bírósági gyakorlatban eddig jellemzően azon ügyek jelentek meg,
amelyekben az első- és másodfokú hatóságok, illetve a bíróság a kérelmezett
szándékát vizsgálták a Vhr. 35. § (3) bekezdés alapján (a Szegedi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság ítéletei: 1.K.26.827/2013/20. és 7.K.27.352/2014/11.; illetve a
Legfelsőbb Bíróság és a Kúria határozatai: KGD2015.43., LB-H-KJ-2011-363. és KH-KJ-2014-297. bírósági határozat).
Ezen döntések a Ket. 50. § (1) bekezdésében foglalt tényállás tisztázási
kötelezettségre vonatkozóan hangsúlyozták, hogy az eljáró hatóságok
kötelezettsége a tényállás megfelelő tisztázása, a bizonyítékok egyenként és
összességükben történő értékelése, s ezek alapján a tényállás megállapítása. A
tényállás tisztázási kötelezettségbe beletartozott a felek és a tanúként megjelölt
személyek jegyzőkönyvi meghallgatása, illetve helyszíni szemle tartása is, vagyis,
hogy csak teljes körűen lefolytatott bizonyítási eljárást követően, a rendelkezésre
álló bizonyítékok összevetéséből állapítható meg az, hogy a fiktívvé nyilvánítás
jogi feltételei fennállnak-e.
A fenti jogszabályváltozással tehát a Vhr.-ből kikerült az a korábbi rendelkezés,
mely szerint az eljárás során a kérelmezett szándékának vizsgálatával kellett
eldönteni, hogy az érintett az ingatlant a végleges elhagyás szándékával hagyta-e
el vagy sem. A bizonyítási teher a jogszabály-módosítással tehát megfordult, már
nem a szállásadónak kell bizonyítania és a hatóságnak tisztáznia, hogy a lakcímre
bejelentett a lakásból a végleges elhagyás szándékával költözött el, hanem a
bejelentettnek kell bizonyítania, hogy a szállásadó állításával ellentétben nem a
végleges elhagyás szándéka vezette, mikor a szálláshelyet elhagyta.
A lakcím fiktiválási ügyek 2017. január 1. napjától hatályos jogszabályi háttere:
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (2)-(3) bekezdései
 az Nytv. 26. § (1) bekezdése
 az Nytv. 26. § (5) bekezdése és (5b) bekezdése
 az Nytv. végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vhr.) 34. § (3) bekezdése
 a Vhr. 35. § (3)-(4) bekezdései
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 50. § (1)-(6)
bekezdései

Kérem, hogy az elsőfokú hatóságok ezen ügyekben a fentiek figyelembe vételével
szíveskedjenek eljárni.
__________________
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A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT
SZEMÉLYEK PARKOLÁSI
IGAZOLVÁNY IRÁNTI KÉRELMÉVEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL
Dr. Sövény Zita
hatósági szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Hatósági és Oktatási Osztály)

Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére,
pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a
kormányablak, valamint a közúti közlekedési nyilvántartó (a továbbiakban:
Nyilvántartó) jár el.
Az igazolvány kiadására irányuló kérelem a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjeszthető, aki azt
megvizsgálja, és az ügyfelet szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel. Ezt követően
a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes járási
hivatalnak.
A Korm. rendelet1 3. § (2) bekezdése értelmében az igazolvány kiadására irányuló
eljárás kérelemre indul. A Korm. rendelet értelmében a kérelemnek a 2. számú
mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
A kérelemhez mellékelni kell a Korm. rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Ha a kérelem
benyújtásakor az 1. számú melléklet szerinti szakvélemény, szakhatósági
állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos
mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő,
rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat.

1

Korm. rendelet: a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.)
Korm. rendelet
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Az Info tv.2 3. §. 3. pontja alapján az egészségi állapotra vonatkozó adat
különleges adatnak minősül. Az 5. § (2) bekezdés értelmében a különleges adat a
6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az
adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul.
Mindezek a gyakorlatban azt jelentik, hogy egyrészt a kormányrendelet szerinti
adattartalommal rendelkező nyomtatványt kell az ügyfél rendelkezésére
bocsátani, másrészt azt, hogy az ügyfélnek hozzá kell járulnia az egész hatósági
eljárásra vonatkozóan a különleges adatainak a kezeléséhez, beleértve – az
esetleges fellebbezések tekintetében – a jogorvoslati eljárást is.
__________________

2

Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
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A KET. 2017. JANUÁR 1-TŐL
HATÁLYOS VÁLTOZÁSAIRÓL
Czigléczkiné dr. Szentpéteri Szilvia
hatósági szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Hatósági és Oktatási Osztály)

2017. január 1-től a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) történt alábbi módosításokra
hívjuk fel a figyelmet.
JOGORVOSLATBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁS
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok
megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes
költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény szerint
– összhangban a hatósági eljárásrendszert érintő változásokkal – általános
érvénnyel került kizárásra a fővárosi és megyei kormányhivatalok által első
fokon meghozott döntés elleni fellebbezés lehetősége.
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA
Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó általános szabályokat 2016. december
31-ig a Ket. X. Fejezete tartalmazta. Ez nem tette lehetővé, hogy az elektronikus
ügyintézés általános szabályait a jogrendszer egésze vonatkozásában
meghatározza, ezért az elektronikus ügyintézés szabályairól külön törvény, az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) került megalkotásra.
Ehhez értelemszerűen hozzá kellett igazítani a Ket.-nek az elektronikus
ügyintézésre vonatkozóan még hatályban lévő szabályait is.
Ennek eredményeként az egységes elektronikus ügyintézési rendszer
kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI.
törvénnyel (Módtv.) módosításra került a Ket. X. Fejezete „Elektronikus
ügyintézésről és hatósági szolgáltatás” címmel.
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A módosítással a Ket. X. fejezete ugyan két szakaszra szűkült, de a Ket. visszautal
az E-ügyintézési tv.-re, mivel a részletes szabályokat valamennyi kérdéskörben az
E-ügyintézési tv. tartalmazza.
A MÓDOSÍTÁS FŐBB ELEMEI
A kapcsolattartás szabályozása – egyszerűbb és összefogottabb lett, de főszabály
továbbra is az ügyfél által választott forma.
A hatóság eljárási cselekményei esetében – amennyiben értelmezhető –
főszabály az elektronikus mód, így a közlés, illetve a kézbesítés is ily módon
történik.
A meghatalmazásra vonatkozó szabályok közül kikerülnek az ügyintézési
rendelkezéssel kapcsolatos szabályok, azokra az E-ügyintézési tv. tér ki, a Ket. csak
utal a rendelkezési nyilvántartásra (2016.december 31-ig a KEKKH, 2017. január
1-től a NISZ Zrt által nyilvántartott adatok).
A hatósági szolgáltatás szabályait lényegesen egyszerűbbé és áttekinthetőbbé
teszi, megtartva azok ügyfélbarát jellegét.
A telefaxra vonatkozó rendelkezéseket a módosítás kivette a Ket.-ből, mivel az
idejétmúlt.
A Módtv. hatályba léptető rendelkezése átmeneti időszakot biztosít a
módosított rendelkezések alkalmazására 2017. január 31-ig.
A KÖZIGAZGATÁSI BÜROKRÁCIACSÖKKENTÉST ÉRINTŐ EGYES TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2016. ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYNEK A KET.-ET
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEI
Automatikus döntéshozatali eljárás
Az E-ügyintézési tv. tartalmazza az automatikus döntéshozatali eljárást, amely
olyan emberi beavatkozás nélküli döntéshozatali forma, amelynek alkalmazását
az egyes eljárási törvényeknek kell meghatározniuk pl. olyan esetekben, amikor
az ügy megítélése egyszerű, avagy maga az ügymenet teljes mértékben
automatizált.
A Ket. módosítása e jogintézmény eljárásjogi alapját teremti meg, amennyiben
ágazati törvény vagy kormányrendelet ezt lehetővé teszi, minden adat
rendelkezésre áll, mérlegelést nem igényel, és nincs ellenérdekű ügyfél. Az
ügyintézési határidő 1 nap. Másodfokon, saját hatáskörben módosítás,
visszavonás esetén azonban nincs helye.
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Ügygondnok kirendelés
Egyszerűsítésre kerültek az ügygondnok kirendelésének szabályai is azzal, hogy ha
a természetes személy ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az
ügyben eljárni, már nem a gyámhatóság, hanem az ügyben érdemi döntésre
jogosult eljáró hatóság rendeli ki. A kirendelés részletes szabályai az ágazati
joganyagban, illetve kormányrendeleti szinten várhatóak.
A gyámhatóság eseti gyámot vagy eseti gondnokot rendel ki, ha az ügyfél és
törvényes képviselője, vagy a tanú és a törvényes képviselő között érdekellentét
áll fenn.
Hatóságok közötti kapcsolattartás
A Ket. módosítása gyorsítja az ügyek elintézését azzal is, hogy a hatóság és a
szakhatóság valamennyi megkeresés esetében kizárólag elektronikus úton
tarthat kapcsolatot egymással, de ennek során biztosítani kell a kézhezvétel
visszaigazolását.
Idézés
Az idézett személy – meg nem jelenése esetén – már az első szabályszerű idézést
követően elővezettethető a rendőrség útján.
Az idézés kézbesítési időköze 8-ról 5 napra csökken.
Kézbesítési vélelem, hirdetményi közlés
A kézbesítési vélelem és a hirdetményi közlés szabályainak módosítása is az
eljárások gyorsítása, az adminisztratív terhek csökkentése céljából történt, így a
hirdetményi közlés helyett a kézbesítési vélelem beálltát írja elő a „nem kereste”
esetén kívül az „ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel visszaérkezett
küldemények esetében is.
A hirdetményt elegendő a hatóság hirdetőtáblájára kifüggeszteni, illetve a
hatóság honlapján közzétenni, az önkormányzatnál nem szükséges.
Másodfokú döntés közlése
Az eljárás gyorsítását szolgálja az a módosítás is, hogy a másodfokú döntést hozó
hatóságnak kell a döntés közléséről gondoskodnia.
Eljárási bírság végrehajtása
A Ket. eljárási bírság végrehajtásával kapcsolatos rendelkezése hatályát veszti,
mivel feleslegessé vált az által, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvány (Áht.) vonatkozó előírásai alapján a jogerősen kiszabott és meg nem
fizetett eljárási bírság adók módjára behajtható köztartozás, ezért
végrehajtására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
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rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek értelmében az erről szóló jogerős döntés
alapján az adóhatóság gondoskodik annak behajtásáról.
A bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos fenti módosításokra vonatkozóan a
törvény átmeneti rendelkezést nem tartalmaz, ezért a folyamatban lévő
ügyekben a törvény hatálybalépését követően keletkezett tényekre,
jogviszonyokra, eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.
__________________
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A NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS
SZOCIÁLIS HIVATAL ÁLTAL VÉGZETT
FELADATOK ELLÁTÁSA 2017.
JANUÁR 1. NAPJÁTÓL
Krnákné dr Boros Bernadett
szociális szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Szociális és Gyámügyi Osztály)

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) az egyes
központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes
közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rend.) 10. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31. napjával az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdés b) pontja
alapján beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnt.
A Korm. rend. 10. §-a szerint az NRSZH által korábban ellátott feladatok 2017.
január 01. napjától különböző szervezetekhez kerültek az alábbi bontás szerint.
Budapest Főváros Kormányhivatala az alábbi feladatokat látja el:
a) jogszabályban meghatározott esetekben rehabilitációs hatósági,
rehabilitációs szakértői szervi vagy orvosszakértői szervi feladatok,
b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos
hatósági ügyekben a másodfokú rehabilitációs hatóságként és
felügyeleti szervként ellátott feladatok,
c) megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival összefüggő, uniós
tagságból adódó, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi
egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatok,
d) szakvéleményt kibocsátása a súlyos fokozatú demens megbetegedésről,
valamint a fogyatékos személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és
szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz, továbbá a szociális
intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához,
e) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók
akkreditációjával, az akkreditált munkáltatók és az akkreditált
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f)

g)

h)
i)

j)

k)
l)
m)

szolgáltatók nyilvántartásával, valamint az akkreditált munkáltatók és az
akkreditált szolgáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatok,
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatásokkal, valamint a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési
támogatásokkal
érintett
munkáltatókra
és
munkavállalókra vonatkozó központi nyilvántartással kapcsolatos
feladatok,
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtható
költségvetési
támogatásokkal,
valamint
azok
visszakövetelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági és végrehajtási
ügyek,
a védett foglalkoztatók nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,
a Rehabilitációs Orvosszakértői, a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői,
az Országos Szociálpolitikai Szakértői, az Országos Gyermekvédelmi
Szakértői, valamint a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékének
vezetése,
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, és az
azt elősegítő támogatásokra, szolgáltatásokra vonatkozóan
tájékoztatási, információnyújtási feladatok,
a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartásának
vezetése,
nevelőszülők pszichológiai alkalmasságának felülvéleményezése iránti
szakértő kijelölés
a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékben és a Foglalkozási
Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértők
továbbképzésével összefüggő feladatok.

Budapest Főváros Kormányhivatala elérhetőségi adatai:
Székhely:
1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Postacím:
1364 Bp., Pf.: 234.
Központi telefon:
+36-1-328-5862
Központi e-mail:
budapest@bfkh.gov.hu
Honlap:
www.kormanyhivatal.hu
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az alábbi feladatokat látja el:
a) a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet segítő eljárási
rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésében való
közreműködés, hatékonysági vizsgálatok, prognózisok, elemzések
készítése, az orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó
képességvizsgálatok,
b) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által a rehabilitációs
hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői szervi feladatok
tekintetében végzett szakmai irányítói, törvényességi és szakszerűségi
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés,
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c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)

j)

a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával,
fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a foglalkozási
rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai,
nyilvántartási és informatikai tevékenység,
a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai
tevékenységet
végző
szakképzett
személyek
működési
nyilvántartásának vezetése,
a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga
rendszerének működtetése, a továbbképzési programok minősítése, a
szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében
szakmai vizsga szervezése,
a Szociális Ágazati Portál működtetése,
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos
szakértői közreműködés, a szolgáltatók, intézmények és hálózatok
szakmai feladatainak és az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazásának
segítésére módszertani útmutatók, ajánlások és egyéb kiadványok
elkészítése, e körben minőségfejlesztési stratégia, standardok,
szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának
és eljárásrendjének kidolgozása, modellkísérletek szervezése, kutatások
folytatása,
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának
rendjéről szóló kormányrendelet végrehajtása,
a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai stratégiai
döntések megalapozására hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, tényfeltáró,
elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányok készítése, a
Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához irányelvek és
standardok kifejlesztése,
a fejlesztő foglalkoztatás pályáztatása és finanszírozása, valamint a
szociális intézményi foglalkoztatás és a szociális foglalkoztatás
finanszírozása keretében ellátott feladatok.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság elérhetőségi adatai:
Székhely:
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím:
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Központi telefon:
+36-1-769-1704
Központi e-mail:
info@szgyf.gov.hu
Honlap:
www.szgyf.gov.hu
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi feladatokat látja el:
a) a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét
figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadása,
b) a fellebbezés elbírálása és felügyeleti szervként való eljárás mindazon
esetekben, ahol első fokon 2016. december 31. napját követően is a
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c)

fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el, kivéve azokat az
eseteket, ahol törvény a fellebbezést kizárja,
az NRSZH-nak az Európai Társadalombiztosítási Platformban betöltött
tagsága.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elérhetőségi adatai:
Székhely:
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Postacím:
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Központi telefon:
+36-1-795-1200
Központi e-mail:
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Honlap:
www.kormany.hu
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság az alábbi feladatokat látja el:
a) a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer működtetése és fejlesztése,
b) a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartása (OSZIR),
c) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok hatósági nyilvántartása (MŰKENG),
d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának
ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartása (KENYSZI),
e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti
alapellátások országos jelentési rendszerének működtetése,
f) az egyes szociális szolgáltatásokra várakozó személyekről történő
adatszolgáltatás ellátása,
g) az egységes örökbefogadási nyilvántartás vezetése.
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elérhetőségi adatai:
Székhely:
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Postacím:
1916 Budapest
Központi telefon:
+36-1-270-8000
Honlap:
www.onyf.hu
A Csongrád Megyei Kormányhivatal a jogutód a 6723 Szeged, Sólyom utca 2.
telephely tekintetében a telephelyen korábban ellátott szakértői bizottsági
feladatok és az akkreditált munkáltatók, szolgáltatók helyszíni ellenőrzésével
összefüggő feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosítása tekintetében a
6. pont szerinti táblázatban felsorolt eltérésekkel.
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Az NRSZH által kezelt vagy fenntartott, európai uniós forrásból finanszírozott
projektekben ellátott feladatok átvétele a Korm. rend. 2. számú melléklete
alapján a következőképpen alakul:
Azonosítószám Projekt megnevezése

Átvevő

EFOP-1.1.1-15

Megváltozott munkaképességű emberek
támogatása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
(konzorciumi tag)

EFOP-1.4.1-15

Integrált gyermekprogramok szakmai
támogatása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

EFOP-1.8.9-16

Legyen más a szenvedélyed! 2.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

EFOP-1.9.3VEKOP-16

A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai
folyamatainak fejlesztése

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

EFOP-1.9.4VEKOP 16

A szociális ágazat módszertani és
információs rendszereinek megújítása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
(konzorciumi tag)

EFOP-1.9.5VEKOP-16

A koragyermekkori intervenció ágazatközi
fejlesztése

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumi tag),
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
(konzorciumi tag)

EFOP-1.9.7-16

Kísérő szolgáltatások nyújtása
a rászoruló személyek számára

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
(konzorciumi tag)

EFOP-3.8.2-16

Szociális humán erőforrás fejlesztése

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

RSZTOP-1-152015-00001

Szegény gyermekes családok és rendkívül
alacsony jövedelmű személyek számára
természetbeni juttatás biztosítása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

RSZTOP-1-162016-00002

Élelmiszersegély biztosítása szegény
gyermekes családok számára

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

RSZTOP-2-162016-0001

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása
szegény gyermekes családok számára

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

RSZTOP-4-162016-0001

Élelmiszersegély biztosítása szociálisan
rászoruló megváltozott munkaképességű,
valamint rendkívül alacsony jövedelmű
időskorú személyek számára

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

RSZTOP-5

Technikai segítségnyújtás

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

VEKOP-7.1.3-152016

Megváltozott munkaképességű emberek
támogatása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
(konzorciumi tag)

VEKOP-7.5.1-16

Szociális humánerőforrás fejlesztése

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Európai Bizottsági
támogatás

Social Agencies for Future Europe Szociális
intézmények a jövő Európájáért

Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Azonosítószám Projekt megnevezése

Átvevő

TÁMOP-1.1.112/1/2012-0001

Megváltozott munkaképességű emberek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának
segítése

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
és az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
konzorciuma

TÁMOP-5.2.913/1-2014-0001

Legyen más a szenvedélyed!

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

TÁMOP-5.4.108/1-2009-0002

A szociális szolgáltatások modernizációja,
központi és területi stratégiai tervezési
kapacitások megerősítése, szociálpolitikai
döntések megalapozása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

TÁMOP-5.4.112/1-2012-0001

Szociális szolgáltatások modernizációja

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

TÁMOP-5.4.208/1-2009-0001

Központi szociális információs fejlesztések

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

TÁMOP-5.4.212/1-2012-0001

Központi szociális információs fejlesztések

Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

TÁMOP-5.4.808/1-2008-0002

Budapest Főváros Kormányhivatala
A komplex rehabilitáció szakmai hátterének
és az Országos Nyugdíjbiztosítási
megerősítése
Főigazgatóság konzorciuma

TÁMOP-5.4.1012/1-2012-0001

Szociális képzések rendszerének
modernizációja

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

TIOP-3.2.2-8/12008-0002

A komplex rehabilitációhoz szükséges
infrastrukturális feltételek megteremtése

Budapest Főváros Kormányhivatala

KMOP-4.1.2/B.2009-0001

A komplex rehabilitációhoz szükséges
infrastrukturális feltételek megteremtése

Budapest Főváros Kormányhivatala

ÁROP-1.A.4-20122012-0014

Az NRSZH SZOCREG rendszerének hatósági
nyilvántartássá alakításának szakmai és
infrastrukturális előkészítése és a KENYSZI
rendszer adattisztítása

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

ÁROP-1.2.18/A2013-2013-0004

Szervezetfejlesztési program

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

EKOP-1.1.132012-2012-0001

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
szakrendszeri informatikai fejlesztése

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

__________________
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A BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS
GYERMEKJOGI KÉPVISELŐK
ELÉRHETŐSÉGÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL
Dr. Müller-Szerencsés Kata
szociális szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Szociális és Gyámügyi Osztály)

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
(OBDK) 2017. január 1-jei hatállyal az Emberi Erőforrások Minisztériumába olvadt
be és az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
alapján 2017. január 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló
szervezeti egységeként Integrált Jogvédelmi Szolgálatként működik tovább,
Csongrád megyét érintően az alábbiak szerint:
Jogvédelmi
terület

Jogvédő

Ellátottjog

Hőhn Ildikó

Ellátottjog

Ladányi Mónika

Gyermekjog

Vetési Csilla

Gyermekjog

dr. Babenyecz Mónika

Betegjog

dr. Komjáti Andrea

Illetékességi terület
Csongrád megyében
Csongrádi,
Hódmezővásárhelyi,
Makói,
Szentesi járások
Kisteleki,
Mórahalmi,
Szegedi járások
Kivéve: hajléktalan-ellátás
Hódmezővásárhelyi,
Makói,
Szentesi járások
Csongrádi,
Kisteleki,
Mórahalmi,
Szegedi járások
Csongrád megye

E-mail

ildiko.hohn
@ijb.emmi.gov.hu

monika.ladanyi
@ijb.emmi.gov.hu

csilla.vetesi
@ijb.emmi.gov.hu

monika.babenyecz
@ijb.emmi.gov.hu

andrea.komjati
@ijb.emmi.gov.hu

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat elérhetőségei változatlanok:
Postacím:
1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon:
06-1-9202-700
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-620-055
Forrás: www.ijsz.hu
__________________
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ALAPJOGOK A
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYI
SZABÁLYOZÁSÁNAK FÓKUSZÁBAN
Dr. Gyüre Izabella
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

Jelen cikkünkben az alapvető jogok biztosának AJN-383/2016. számú jelentését
ismertetjük, amelyben két, lényegében megegyező tartalmú hulladékgazdálkodási önkormányzati rendelet kerül górcső alá a jogállamiság elvéből
fakadó jogbiztonság követelménye, valamint az egészséges környezethez való
jog érvényesülése szempontjából.
A TÉNYÁLLÁS LÉNYEGE
A panaszos azért fordult az alapvető jogok biztosához, mert álláspontja szerint
visszás, és veszélyezteti a környezetet, hogy a hatályos önkormányzati rendeletek
alapján a meglévő hulladékgyűjtő edényeiket nem használhatják, hanem ezek
helyett előre megvásárolandó hulladékgyűjtő zsákokat kell használniuk, amelyek
könnyen kiszakadnak, és ebben az esetben a hulladék elszállítására nem kerül sor
megfelelő rendszerességgel.
A bejelentő egyebek mellett azt is kifogásolta, hogy a háztartási vegyes hulladék
gyűjtésére szolgáló zsákokon felül az ingatlanhasználók csak külön díj ellenében
vásárolhatnak a szelektív hulladékok gyűjtésére tetszőleges számú zsákot.
A VIZSGÁLAT ÉRDEMI MEGÁLLAPÍTÁSAI
A panasszal érintett rendeletek alapján az ingatlanhasználók kizárólag a
közszolgáltatótól megvásárolt, céges jelzésével ellátott hulladékgyűjtő zsákokat
használhatják a települési és szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére és
közszolgáltatónak való átadására.
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Az ingatlanhasználók fent említett kötelezettségeivel összefüggésben a Hvhr.1 4.
§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a települési hulladékot az ingatlanhasználó
szabványos gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban gyűjti. Az ingatlanhasználókra vonatkozó fenti rendelkezések alapján tehát a hulladék gyűjtésével
és a közszolgáltató részére való átadásával kapcsolatos kötelezettség vagylagos a
gyűjtőedény és/vagy hulladékgyűjtő zsák használatának lehetősége tekintetében.
A közszolgáltató jogaira és kötelezettségeire vonatkozó jogszabályi rendelkezések
ugyanakkor az edényhasználat elsőbbségére, illetve alapvető jellegére utaló
rendelkezéseket2 tartalmaznak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben. Így például a Hvhr. a gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó
szabályok körében a 8. § (2) bekezdésében kivételként, kiegészítőleg állapítja meg
a zsákos gyűjtéssel kapcsolatban a zsák jelölésére vonatkozó követelményeket.
A fenti jogszabályok alapján a jelentés leszögezi, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátása során a zsákos gyűjtés a háztartási vegyes hulladék
gyűjtésére szolgáló, megfelelő méretű hulladékgyűjtő edény mellett lehetséges,
a többlethulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére. Ebből
következően a kizárólag zsákban történő hulladékgyűjtést előíró rendelkezések
nem állnak összhangban a magasabb szintű jogszabályi előírásokkal.
A vizsgálat alá vont rendeletek szerint a hulladékgyűjtő zsákok kiszakadása
esetén a közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását.
E rendelkezések egyfelől elismerik, hogy a kizárólagos használatra rendelt
hulladékgyűjtő zsákok kiszakadhatnak, másfelől a zsákok kiszakadását
egyoldalúan az ingatlanhasználók felelősségi körébe utalják, amikor a
közszolgáltatót feljogosítják erre az esetre a közszolgáltatás keretében a hulladékelszállítás megtagadására. Ugyanakkor egyik rendelet sem állapít meg ehhez
kapcsolódóan olyan jogokat és kötelezettségeket, amelyek a zsák kiszakadása
esetén megfelelően biztosítják a közszolgáltató és az ingatlanhasználó
együttműködését és a hulladéknak az EüMr.-ben3 megállapított gyakoriságú
elszállítását, vagyis az ingatlanhasználót „magára hagyják” a kiszakadt zsákból
kiszóródott hulladékával együtt. A jelentés kiemeli, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási jogviszony a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között
jogszabályból keletkező kötelem.4 A kötelmek közös és a szerződés általános
Ptk.-beli5 szabályait ezért a jogszabályoknak, közöttük a hulladékgazdálkodási
közfeladatról szóló önkormányzati rendeleteknek6 kell érvényesíteniük.
1

2
3

4

5
6

Hvhr.: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet
Ht. 42. § (1) a) pont, 43. § (1), Hvhr. 7-8. §
EüMr.: a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
A Ptk. 6:2 (3) szerint „(…) Ezekre a kötelmekre a kötelmek közös és a szerződés általános szabályait kell
megfelelően alkalmazni.”
Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A Ht. 35. (1) bekezdésben foglalt tárgykörben
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A szerződések általános szabályai között a szerződési jog egyik alapelveként az
együttműködési és tájékoztatási kötelezettség követelményét rögzíti a Ptk. 6:62.
§ (1) bekezdése.7 A jogszabályból keletkező kötelmek esetén ennek az alapelvnek
sajátos jelentősége van abból a szempontból, hogy a kötelmet létrehozó
jogszabályok rendelkezései mennyiben teszik lehetővé a hulladékgazdálkodási
jogviszonyban a felek együttműködését a környezet és a közegészség védelme
érdekében, illetve fontos szempont, hogy az e kötelezettséggel kapcsolatos
felelősségi viszonyokat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban rendezzék.
A hulladékgazdálkodás rendszerében a környezetért való felelősség elsődleges
alanya a „szennyező”, a hulladéktermelő, vagyis az elsődleges hulladékbirtokos,
akinek a tevékenységeiből hulladék képződik. A szolgáltató a közszolgáltatás
keretében az összegyűjtött hulladéknak az ingatlanhasználóktól való átvételével
és elszállításával másodlagos hulladékbirtokosként átvállalja a hulladéktermelő
elsődleges felelősségén alapuló, a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét. A
hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése ehhez kapcsolódóan azt a célt
szolgálja, hogy a hulladéktermelő által az ingatlanhasználóktól átvett települési
hulladék a Ht.8 7. § (1) bekezdésben foglalt hulladékhierarchia szerint a legjobb
környezeti eredményt biztosító megoldással kerüljön kezelésre.
A fentiekhez kapcsolódik, hogy – a Ptk.-beli együttműködési és tájékoztatási
kötelezettséggel összhangban – a Kvt.9 is megköveteli a környezetvédelmi
feladatok ellátásakor az érintett szereplők együttműködését. A Kvt. 10. § (2)
bekezdése pedig kifejezetten előírja, hogy az együttműködéssel járó jogokat és
kötelezettségeket e törvény, illetve az önkormányzat rendeletben állapítja meg.
A jelentés továbbá arra is részletesen kitér, hogy a fent ismertetetett rendeleti
szabályozás alapján nem biztosított a közszolgáltatás ellátásának
folyamatossága. Ehhez kapcsolódó lényeges előzmény, hogy az AJB-1360/2011.
számú jelentés szerint a közszolgáltatónak csak a törvényben és kormányrendeletben megállapított esetben van módja a közszolgáltatás korlátozására, a
közszolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítania kell10 és a hulladék elszállítását
nem tagadhatja meg abban az esetben sem, ha pl. közszolgáltatási díj
megfizetését igazoló matricával valamely ingatlanhasználó nem rendelkezik.
A beadvány a fentieken túl az önkormányzati rendeletek szelektív hulladék
gyűjtésre vonatkozó előírásait is kifogásolta.
A panaszos álláspontja szerint sem a külön díj előírása, sem pedig a szelektív
gyűjtés általános kötelezettségének hiánya nem segíti elő az elkülönített gyűjtést,
illetve e vegyes hulladék mennyiségének a csökkenését, ezért az egészséges
7

8
9
10

Ptk. 6:62. § (1) „A felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél,
fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő
lényeges körülményekről.”
Ht: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
Kvt.: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
Ht. 34. § (8), Ht. 41. § (1)
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környezethez való jog sérül. A szóban forgó rendelkezések vizsgálata során az
alapvető jogok biztosa az alábbi jogszabályi előírásokat vette alapul.
A Ht. értelmében az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő
települési hulladékot elkülönítetten gyűjti és azt a közszolgáltatónak rendszeres
időközönként átadja.11 A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban a települési
önkormányzat kiegészítő szabályozást állapíthat meg abban az esetben, ha a
Htvhr.-ben12 meghatározottakon túl további anyagfajta, vagy hulladéktípus
szerinti elkülönített gyűjtésre kötelezi az ingatlanhasználókat.13 A közszolgáltató
tekintetében az elkülönített hulladékgyűjtéssel összefüggő feladatokat a Htvhr. 9.
§-a rögzíti.14
A vizsgált rendelkezések tehát az elkülönített hulladék gyűjtését és elszállítását
pusztán csak igénybe vehető, kiegészítő lehetőségként szabályozzák, nem pedig
a hulladék elkülönített gyűjtésére és házhoz menő rendszerben való
elszállításával összefüggő kötelezettségként, így a helyi szabályozás a fentiek
tükrében ellentétes a Ht. és a Hvhr. rendelkezéseivel.
Mindezen indokok alapján megállapításra került, hogy a panasszal érintett
önkormányzati
rendeletek
vizsgált
rendelkezései
a
jogbiztonság
követelményével, valamint az egészséges környezethez való joggal összefüggő
visszásságot okoznak.
ÖSSZEGZÉS
Összefoglalásként elmondható, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
jogszabályokban meghatározott rendszere a jogállamiság elvéből fakadó
jogbiztonság és az egészséges környezethez való jog érvényesülésének is egyik
legalapvetőbb intézményvédelmi garanciája. E felismerésből következően
különösen fontos, hogy a helyi jogalkotó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
települési szabályainak megalkotásakor mindvégig tartsa szem előtt a fenti
alapjogok érvényesülését.
__________________

11
12

13
14

Ht. 39. § (1)
Htvhr. 4. § (2) alapján a települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól
elkülönítetten kell gyűjteni
Ht. 39. § (5)
Htvhr. 9. § (4) „A közszolgáltató – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ingatlanhasználótól
legalább a következő hulladékfajtákat házhoz menő gyűjtési rendszerben szállítja el: a)
műanyaghulladék, b) fémhulladék, c) papírhulladék, d) vegyes hulladék.”
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A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY
VÁLTOZÁSAI
Dr. Csongrádi Helga
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

2017. január 1. napjával számos ponton módosult a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény (a továbbiakban: Htv.). A változások egy részét az egyes adótörvények
és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (a
továbbiakban: Módtv.1.), más részét pedig az egyes adótörvények és más
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Módtv.2.) iktatta be a Htv.-be.
A Módtv.1. által generált módosításokról a Csongrád Megyei Kormányhivatal
2016. július 4. napján kelt, CSB/01/6093/2016. iktatószámú levelében már
tájékoztatta a Tisztelt Jegyző Kollégákat. A Módtv.2. amellett, hogy további
módosításokat eszközölt a Htv. szövegében, felülírt néhány, a körlevélben
ismertetett változást is.
A MÓDTV.1.-HEZ KÉPEST BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
Amint az a 2016. július 4-i körlevélben szerepelt, 2017. január 1-től szigorúbbá
vált a civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület) számára az építmény- és a
telekadóban a feltételes adómentesség feltételrendszere. A hivatkozott
módosítás eredményeként az adóévi adómentesség az ingatlan-nyilvántartásban
tulajdonosként szereplő adóalanyt illeti meg, mégpedig kizárólag azon
épület(rész)e, telke után, amelyet csak a létesítő okiratában meghatározott
alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ (Htv. 3. § (3) bekezdés). A
Módtv.2. a szigorítás fenntartása mellett – kiegészítő szabály alkalmazásával –
lehetővé teszi a vasúti pályahálózatot üzemeltető közszolgáltató szervezet
számára az építmény- és telekadóban a mentesség igénybevételét akkor is, ha az
ingatlan-nyilvántartásban vagyoni értékű jog jogosítottjaként szerepel.
A tulajdonos fogalma (Htv. 52. § 7. pontja) a Módtv.1. által megállapított
szövegtől eltérő változatban lépett hatályba 2017. január 1-jén. A Módtv.2. által
megállapított tulajdonos fogalom értelmében a január 1-jén széljegy szerinti
szerző fél nem számít adóalanynak abban az esetben, ha a tulajdonjog
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bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen elutasította, vagy
azt visszavonták, vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét.
A tulajdonos fogalmához hasonlóan módosult a vagyoni értékű jog
jogosítottjának definíciója (Htv. 52. § 49. pontja), amennyiben a széljegy szerinti
jogosult nem vehető figyelembe a vagyoni értékű jog jogosítottjaként, ha a
vagyoni értékű jog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen
elutasította, vagy azt visszavonták, vagy a bíróság megállapította a szerződés
érvénytelenségét.
A MÓDTV.2. SZERINTI JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK
A Módtv.2. jelentősen módosította a helyi iparűzési adó megállapításához
kapcsolódó törvényi szabályozást, ezen belül kifejezetten az éves beszámolóját
az IFRS-ek szerint elkészítő vállalkozóra vonatkozó sajátos rendelkezéseket
(Htv. 40/B.-40/M. §).
A korrigált forgalmi érték alapján történő adóztatás (építményadó, telekadó)
esetéhez kapcsolódóan két kiegészítő szabály került be a törvénybe (Htv. 42. § (6)
és (10) bekezdések). Egyrészt a lakás mint adótárgy esetén a korrigált forgalmi
érték megállapítása során a kiegészítő helyiség (Htv. 52. § 10. pontja), a
melléképület, és a melléképület-rész (Htv. 52. § 50. pontja) nem képezi az adó
alapját. Másrészt rögzítésre került, hogy a korrigált forgalmi értéken alapuló
adóztatás során az esetleges adómentes területre jutó adótartalmat miként kell
kiszámítani.
A Htv. 44. § (1) bekezdése előírja az önkormányzatok számára, hogy az
önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat és adók módjára
végrehajtandó köztartozásokat kizárólag a kincstár által rendelkezésre bocsátott
számítógépes programrendszerrel lehet nyilvántartani. A rendelkezés kötelező
alkalmazására vonatkozó határidőt (Htv. 44. § (2) bekezdés) a Módtv.2.
meghosszabbította, vagyis ha az önkormányzat 2014. június 30-án nem a
nevezett programrendszert használta, a program kötelező bevezetésére
nyitvaálló határidő közel öt évvel kitolódik (2017. október 1. helyett 2021.
január 1.).
Az önkormányzati adóhatóságok adminisztratív terheinek csökkentése
érdekében a Módtv.2. a 2017. évtől hatályon kívül helyezi azt a rendelkezést,
miszerint az önkormányzat által rendeletben (a 2,5 millió forint adóalapot meg
nem haladó vállalkozások, valamint a háziorvos, védőnő vállalkozások számára)
megállapított adóelőnyök de minimis (csekély összegű) támogatásnak
minősülnek (Htv. 39/C. § (5) bekezdés).
A módosítás átmeneti rendelkezésként biztosítja, hogy az adózóknak a hatályon
kívül helyezett rendelkezést már a 2016. adóévi adó megállapítása során se
kelljen figyelembe venniük (Htv. 51/C. § (2) bekezdés). Azaz, az adózóknak a
2016. adóévi adóbevallásban a rendeleti adóelőny érvényesítése okán nem kell
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„de minimis” nyilatkozatot tenniük, az adóhatóságoknak pedig nem kell
felhívniuk a figyelmet a nyilatkozattételre, és az adóelőnyről az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § 10. pontjában szereplő adatszolgáltatási
kötelezettség során sem kell adatot szolgáltatni.
A törvénymódosítás következtében a helyi iparűzési adót megállapító
rendeletekben szereplő, a de minimis támogatással összefüggő rendelkezéseket
célszerű deregulálni.
VÁRHATÓ JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK
A Magyar Közlöny 2016. évi 210. számában kihirdetésre került az egyes pénzügyi
és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény. A
jogszabály 2018. január 1. napján hatályba lépő módosítása a Htv.-ben
szabályozott építményadó tárgyi hatályát kiterjeszti a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozóra, valamint megállapítja az
adókötelezettségre, az adó alapjára és az adó mértékére vonatkozó szabályokat.
Tekintettel arra, hogy a jogszabály hatálybalépéséig csaknem egy év van hátra, a
települési önkormányzatoknak az ezzel kapcsolatos intézkedéseik megtételére
bőséges idő áll rendelkezésre.
Kérjük a Tisztelt Jegyző Kollégákat, hogy az önkormányzati adóhatósági munka
során a jelen tájékoztatóban foglaltakra figyelemmel szíveskedjenek eljárni.
__________________
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A POLGÁRMESTEREK,
ALPOGÁRMESTEREK
ILLETMÉNYEZÉSÉT ÉRINTŐ
VÁLTOZÁSOK
Dr. Valastyán Réka
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

A helyi önkormányzatok részéről a Kormányhivatalhoz intézett konkrét
kérdésfelvetések és a 2017. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozás adja
apropóját jelen írásnak a polgármesterek és alpolgármesterek illetménye/
tiszteletdíja vonatkozásában, az ezzel kapcsolatos változások tükrében.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) a megyei jogú város polgármestere, a megyei
önkormányzat közgyűlésének elnöke és a polgármester díjazását,
költségtérítését az alábbiak szerint szabályozza.
71. § (2) A megyei jogú város polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára
havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben
meghatározott illetmény 90%-ának összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye
50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
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A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.)
rendelkezik az államtitkár javadalmazásáról az alábbiak szerint:
51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap [38.650,- Forint]
12-szerese [463.800,- Forint].
(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a [231.900,- Forint].
(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a [301.470,- Forint].
(4) Az államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben
állapíthatja meg.

Az illetmény elemeinek összege 997.170,- Ft. Számszerűsítve ez az az összeg (az
egyhavi államtitkári illetmény bruttó összege) amely a megyei jogú város polgármestere illetményének megfelel. Ennek alapul vételével számolható ki a megyei
közgyűlési elnök és a polgármester illetménye százalékban meghatározott
összegben a település lakosságszámának függvényében az alábbiak szerint:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

500 fő és az az alatti lakosságszám:
501-1500 fő lakosságszám között:
1501-2000 fő lakosságszám között:
2001-5000 fő lakosságszám között:
5001-10000 fő lakosságszám között:
10 001-30 000 fő lakosságszám között:
30 000 fő lakosságszám felett:

30% =
40% =
50% =
55% =
60% =
70% =
80% =

299.151,- Ft
398.868,- Ft
498.585,- Ft
548.444,- Ft
598.302,- Ft
698.019,- Ft
1
797.736,- Ft

A jogszabályváltozás lényege a korábbi szabályozáshoz képest annyiban merül ki,
hogy a megyei jogú város polgármestere, így a megyei közgyűlés elnöke és a
polgármester illetményének kiszámításánál a helyettes államtitkári helyett az
államtitkári illetményezést kell alapul venni, majd továbbra is ennek megadott
százalékos arányát kell figyelembe venni a település sávosan meghatározott
lakosságszáma függvényében, ám a lakosságszám tekintetében a jogalkotó a
sávokat részben tovább differenciálta, valamint a lakosságszámhoz rendelt
százalékos arányokat módosította. A megyei közgyűlés elnökének illetménye és a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja vonatkozásában a százalékos
arányszámok nem módosultak (rendre 90% és 50%).
A polgármesterek javadalmazásáról szóló rendelkezések analógiájára szólni
érdemes az alpolgármesterek, a megyei önkormányzat közgyűlése alelnökének
díjazásáról, költségtérítéséről, különösen a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíjáról szóló rendelkezésekről is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az összegszerűség szempontjából a kiindulópont
minden esetben a megyei jogú város polgármesterének illetménye (Mötv. 71. §
(2) bek.), ami a számítás alapjául szolgál.

1

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényben
meghatározott lakosságszámot és időpontot (a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választása évének január 1-jei lakosságszáma) kell figyelembe venni (2-3. §).
A Kttv. 225/L. § (1) bek. és 131. § (1) bek. szerint az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.
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80. § (1) A főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének
összegét a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70 – 90%-a
közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.
(1a) A 10 000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere
illetményének összegét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem
haladhatja meg a polgármester illetménye 90%-át.
(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület
állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a
tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(3) A főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei
közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

A 2016. december 28-tól hatályos jogszabályváltozás az Mötv. 80. § (2)
bekezdését érintette. A jogalkotó a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját továbbra is a képviselő-testület mérlegelési jogkörében meghozott
határozatával rendeli meghatározni úgy, hogy az nem haladhatja meg a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának százalékos mértékét,
azonban a vonatkozó törvényi rendelkezés annak csak a felső határát (90%)
rögzíti, a korábbi alsó határ (70%) eltörlésével.
Az aktuális jogszabályváltozás nem érinti a polgármesteri, alpolgármesteri
illetményezésről szóló döntéshozatalt, a törvényességi felügyeleti gyakorlatban
azonban többször felmerült a kérdés, hogy a polgármester, alpolgármester
illetményéről szükséges-e képviselő-testületi határozatot hozni.
A képviselő-testületnek a főállású és a társadalmi megbízatású polgármester
illetményét illetően nincs döntési jogköre, sem mérlegelési joga, mind az
illetmény, mind pedig a tiszteletdíj törvényben rögzített fix összeg. Az Mötv. nem
szabályozza főállású polgármester kapcsán a lemondás lehetőségét, míg a
társadalmi megbízatású polgármester esetében lehetőséget ad a lemondásra
(Mötv. 71. § (5) bek.). (A lemondás esetében a képviselő-testületnek egy további
határozatban meg kell(ene) állapítania a tiszteletdíj összegét.)
Így bár az Mötv. egyértelműen meghatározza az illetmény/tiszteletdíj
kiszámításának módját, azt nem mondja ki, hogy a képviselő-testületnek
döntenie kell arról. Azonban a számítás eredményeként kapott konkrét összeget
mégis javasoljuk határozatba foglalni az alábbi célszerűségi okok miatt. Egyrészt
az illetmény kifizetéséhez alapul kell szolgálnia egy okiratnak. Másrészt a
tiszteletdíjról (annak egészéről vagy egy részéről) történő lemondás feltételez egy
korábbi összegszerűséget megállapító (deklaratív) határozatot. Ezt annál is inkább
javasoljuk, mivel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) alapján a feltételeknek megfelelő polgármester idegennyelvtudási pótlékra is jogosult, tehát a személyre szabott illetmény, illetve az ahhoz
esetlegesen kapcsolható pótlék összegét szükséges határozatba foglalni. Tehát a
képviselő-testületi határozathozatal a törvény szóhasználatából (illetményre/
tiszteletdíjra „jogosult”) kiindulva nem egyértelmű, a fentiekben részletezett
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gyakorlati szempontokra figyelemmel mégis célszerű. Fentiek alapján szintén
praktikussági okokból az előző polgármesteri illetményt megállapító határozatot
az újonnan meghozott határozatban, azzal egyidejűleg szükséges módosítani,
vagy hatályon kívül helyezni, esetleg az új határozatban a jogosultság kezdetének
időpontját megjelölni.
A polgármesteri juttatásokkal ellentétben az alpolgármesterek illetményéről való
döntés továbbra is képviselő-testületi hatáskör, mérlegelési jogkörrel. Mind a
főállású, mind a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét/tiszteletdíját
a képviselő-testület határozza meg a törvényben rögzített százalékos mértékben,
a főállású alpolgármester és a megyei közgyűlés alelnöke esetében alsó és felső
határt szabva, míg a társadalmi megbízatású alpolgármester tekintetében csak a
felső határt megszabva. Összegszerűségről a törvény nem rendelkezik, de
célszerű nem csak a százalékot, hanem a konkrét összeget is határozatban
rögzíteni. Ezt támasztja alá a jogszabályi megfogalmazás (illetményének
összegét/tiszteletdíját a képviselő-testület „állapítja meg”), továbbá a képviselőtestület működése körében rögzített törvényi rendelkezés is, miszerint „A
képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt az
alpolgármester(ek) illetményéről, tiszteletdíjáról.” (Mötv. 43. § (3) bek.).
Összegzésképpen tehát ugyan nem a képviselő-testület dönt a polgármester
illetményének mértékéről, de határozatban deklarálnia célszerű, hogy az adott
település polgármesterét az Mötv. mely rendelkezése alapján, milyen összegű
illetmény illeti meg. Lényegében ezzel „személyesíthető” a törvényi rendelkezés,
erre pedig csak a munkáltató, nevezetesen a képviselő-testület jogosult. Az
alpolgármesterek díjazását a képviselő-testületnek minden alpolgármester
tekintetében határozatban kell megállapítani.
Megjegyezzük, hogy a polgármester, alpolgármester részére megállapítható
további javadalmazásokat érintő jogszabályi rendelkezések nem változtak, így
különösen: a költségtérítés (Mötv. 71. § (6) bek., 80. § (3) bek.), a jutalom (Kttv.
225/H. § (1)-(2) bek.; Kttv. 225/K. § (5) és (7) bek.), az idegennyelv-tudási pótlék
(Kttv. 225/L. § (1) bek. és Kttv . 141. § (1)-(9) bek). A jelenleg hatályos Mötv. és
Kttv. szabályai továbbra sem teszik lehetővé, hogy a képviselő-testület
illetménykiegészítést, vezetői pótlékot állapítson meg a polgármester számára. Az
Mötv. és a Ksztv. rendelkezései alapján a miniszter számára biztosított eltérítési
lehetőséget az erre való felhatalmazás hiányában a képviselő-testület továbbra
sem vonhatja magához a polgármester illetményének eltérítése érdekében
(Mötv. 71. §; Ksztv. 51. § (4) bek.).
__________________
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AZ ÖNKORMÁNYZATOK 2017. ÉVI
HATÁRIDŐS FELADATAI
Dr. Koréh Zoltán
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

HATÁRIDŐS FELADATOK 2017-BEN
Feladat

Határidő

Jogszabály

1.

A nemzetiségi önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálata (az esetleges

2017. január 31.

Njtv. 80. § (2) bek.

2.

Költségvetési rendelet-tervezet benyújtása

2017. február 15.

Áht. 24. § (3) bek.

3.

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettségek a
költségvetési évet követő 3 évre várható
összegének meghatározása

legkésőbb a költségvetési
rendelet elfogadásáig

Áht. 29/A. §

4.

A polgármester szabadság-tervének jóváhagyása

2017. február 28.

Kttv. 225/C. § (2) bek.

5.

Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

2017. március 31.

Kbt. 42. § (1) bek.

6.

Éves belső ellenőrzési jelentés képviselő-testület
elé terjesztése jóváhagyásra

a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg

Bkr. 49. § (3a) bek.

módosításokat 30 napon belül szükséges átvezetni a helyi
és a nemzetiségi önkormányzat SZMSZ-ében)

7.

Zárszámadási rendelet-tervezet képviselőtestület elé terjesztése

8.

oly módon, hogy a testület elé
terjesztést követő 30 napon belül,

de legkésőbb 2017. május 31éig hatályba lépjen

Áht. 91. § (1) bek.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról átfogó értékelés készítése

2017. május 31.

Gyvt. 96. § (6) bek.

9.

Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása

2017. december 31.

Mötv. 119. § (5) bek.

10.

Önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tétele minden év január 31.

Mötv. 39.§ (1) bek.

11

Vagyonkimutatás-kötelezettség a
vagyonállapotról

éves zárszámadással
egyidejűleg

Mötv. 110. § (2)
bek., Áht. 91. § (2)
bek. c) pont

12.

Óvodai beíratást megelőző hirdetmény
közzététele

a beiratkozási idő (2017. április
20-május 20. közé eső) első
határnapját legalább 30
nappal megelőzően

20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 20.
§ (1) bek.

13.

Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó
előzetes adatszolgáltatási kötelezettség
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költségvetési elfogadását követően,

de legkésőbb március 16-áig

353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 3.§
(1) bek.
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IDŐSZAKOS FELADATOK 2017-BEN
Feladat

Határidő

Jogszabály

1.

Közmeghallgatás

évente

Mötv. 54. § bek.

2.

Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló

évente

Hatásköri tv. 138. §
(3) bek. g) pont

3.

Helyi adóbevételi tájékoztató a költségvetési
beszámoló részeként

évente

Htv. 8. § (2) bek.

4.

Temetői díjmérték felülvizsgálata

évente

Ttv. 40. § (3) bek.

5.

Társulások működéséről szóló beszámoló

évente

Mötv. 93. § 14. pont

6.

Helyi építési szabályzat felülvizsgálata

4 évente

314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 16.
§ (1) bek.

7.

Településszerkezeti terv felülvizsgálata

10 évente

314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 16.
§ (1) bek.

8.

Középtávra szóló integrált településfejlesztési
stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról
döntés

évente

314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 6. §
(3) bek.

9.

Középtávra szóló integrált településfejlesztési
stratégia felülvizsgálata

4 évente

314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 7. §

10.

Helyi esélyegyenlőségi program áttekintése

2 évente

Ebktv. 31. § (4) bek.

11.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény szakmai munkájának értékelése

évente

Szt. 92/B. § (1) bek.
d) pont

12.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
intézmény munkájának értékelése

évente

Gyvt. 104. § (1) bek.
e) pont

13.

Tájékoztatás a környezet állapotáról

évente

Kvt. 46. § (1) bek.,
51. § (3) bek.

14.

Megyei értéktár bizottság beszámolója

félévente, legkésőbb a félévet
követő hónap utolsó napjáig

114/2013. (IV.16.)
Korm. rendelet 3. §
(1) bek. c) pont

15.

Rendőrségi beszámoló

évente

Rtv. 8. § (4) bek.

16.

Jegyzői beszámoló a hivatal tevékenységéről

évente

Mötv. 81.§ (3) bek.
f) pont

17.

Település tűzvédelmi helyzetéről beszámoló

évente

Tűtv. 30.§ (5)

LEJÁRT A 2016. ÉVRE VONATKOZÓ HATÁRIDŐ:
Feladat

Határidő

Jogszabály

1.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás
biztosításáról szóló döntés

2016. január 16.

Kstv. 10. § (1) bek.

2.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés módosítása

2016. június 30.

Ht. 92/B. § (2) bek.

3.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés felmondása a megfelelőségi vélemény
hiánya esetén

2016. november 1.

Ht. 92/B. § (4) bek.
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MEGSZŰNT KÖTELEZETTSÉGEK:
Feladat

1.

Szociális szolgáltatástervezési koncepció
felülvizsgálata legalább 2000 lakosú települési
önkormányzatok esetében
Hatálytalan 2017.01.01-től

2.

Területrendezési terv felülvizsgálata
Hatálytalan 2016.07.01-től

Határidő

Jogszabály

nincs

2016. évi LXVII.
törvény 34. §
módosította az Szt.
92. § (3) bek.-t

nincs

2016. évi LXXVIII. tv.
3.§-a hatályon kívül
helyezte a Tftv.
23/E.§-át

ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK:
Áht.
Bkr.
Ebktv.
Gyvt.
Hatásköri tv.
Ht.
Kbt.
Kstv.
Kttv.
Kvt.
Mötv.
Njtv.
Rtv.
Szt.
Tftv.
Ttv.
114/2013. (IV. 16.)
Korm. rendelet

1996. évi XXI. törvény
1996. évi XXXI. törvény
20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet

314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet

353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet

2011. CXCV. törvény az államháztartásról
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól

__________________
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁSRA FELHATALMAZÓ
TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK
Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző és
Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés)1

Költségvetés
1.

2.

Határidő: benyújtás február 15-éig
Véleményeztetés: költségvetési szervek vezetőivel és a
képviselő-testület bizottságaival

Átmeneti gazdálkodás
Határidő: ha a költségvetés március 15-éig nem fogadták el

1

2

3

4

Felhatalmazó
rendelkezés2

Feladatkört megáll.
rendelkezés3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

Áht. 24. § (3) A … költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha
a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem
fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő
negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ávr. 27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek
vezetőivel egyezteti … (2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok
által megtárgyalt rendelettervezetet …

Eredeti jogalkotói
hatáskörében:
Alaptörvény 32. cikk
(2) bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. f) pont

2014.01.01.

K

Áht. 25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben
legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot …

Áht. 25. § (1) bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. f) pont

2013.01.01.

K

Törvényszöveg

Jat. 5. § (1a) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet
megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselőtestületének
hozzájárulása szükséges.
IRM rendelet 57. § (1) Ha a felhatalmazó rendelkezés úgy rendelkezik, hogy a rendelet más személlyel vagy szervvel (a továbbiakban: egyetértő) egyetértésben adható ki, a rendelet tervezetének a bevezető részében az egyetértés tényére utalni kell.
IRM rendelet 58. § (1) Ha a rendelet előkészítése során valamely szerv jogszabályban biztosított, érvényességi kelléknek minősülő véleményezési jogkörrel rendelkezik, a bevezető részben a véleményezés tényét fel kell tüntetni.
IRM rendelet 58/A. § (1) Ha az önkormányzati rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló törvény alapján a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges, a bevezető részben a hozzájárulás tényére utalni kell.
IRM rendelet 53. § (2) Eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett helyi önkormányzati rendelet esetében az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörét megállapító rendelkezésként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdését kell megjelölni.
IRM rendelet 54. § (1) A nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést
megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.
IRM rendelet 55. § (5) Önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor az önkormányzat feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító
rendelkezését vagy más törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését kell feltüntetni.
Kötelező/Lehetőség: Jat. 5. § (4) A felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik.
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Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés)1

3.

Költségvetés év közbeni aktualizálása
Határidő: negyedévenként, illetve haladéktalanul

Zárszámadás
4.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztését követő
harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet
követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen

Felhatalmazó
rendelkezés2

Feladatkört megáll.
rendelkezés3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

Áht. 34. § (5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével –
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi
önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben
meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Eredeti jogalkotói
hatáskörében:
Alaptörvény 32. cikk
(2) bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. f) pont

2013.01.01.

K

Áht. 91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó
zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő
harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó
napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése
keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan
elkészített jelentését.

Eredeti jogalkotói
hatáskörében:
Alaptörvény 32. cikk
(2) bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. f) pont

2016.06.18.

K

Törvényszöveg

5.

Népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok száma

Nsztv. 92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számát.

Nsztv. 92. §

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. c) pont

2014.01.18.

K

6.

Filmforgatási célú közterület-használat feltételei
és díjának részletes szabályai, valamint a
turisztikailag kiemelt közterületek köre

Mktv. 37. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a tulajdonában
álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó – e törvény
szabályait kiegészítő – részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és
kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit,
valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg.

Mktv. 37. § (4) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
2. pont

2013.07.01.

K

7.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonnak minősítés

Nvtv. 5. § (2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a
törzsvagyon, … amelyet … b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít …
Nvtv. 5. § (4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősül a ... törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként
meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.
Nvtv. 18. § (1) A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek
minősülő vagyonából … rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló
vagyonelemeket, amelyeket … nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonként … minősít.

Nvtv. 5. § (2) bek. b)
pont

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. e) pont

2012.01.01.

K

8.

Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

Nvtv. 5. § (2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a
törzsvagyon, … amelyet … c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete
korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg.

Nvtv. 5. § (2) bek. c)
pont

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. e) pont

2012.06.30.

K

9.

Vagyon használójának kijelölése

Nvtv. 3. § (1) E törvény alkalmazásában … 11. nemzeti vagyon használója: ... aki vagy
amely … a helyi önkormányzat vagyona tekintetében törvény, a helyi önkormányzat
rendelete vagy szerződés alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol,
használ, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló;

Nvtv. 3. § (1) bek.
11. pont

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. e) pont

2012.01.01.

L
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Felhatalmazó
rendelkezés2

Feladatkört megáll.
rendelkezés3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

Vagyon hasznosításának, átruházásának
versenyeztetés-kötelességére a törvényinél
szigorúbb értékhatár

Kvtv. (2017) 75. § (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
hogy rendeletében a 5. § (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott forgalmi
értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.
Nvtv. 11. § (16) Törvényben … vagy a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani … csak
versenyeztetés útján … lehet.
Nvtv. 13. § (1) Törvényben … vagy a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni … csak
versenyeztetés útján … lehet.

Kvtv. (2017) 75. § (3)
bek.

Alaptörvény 32. cikk
e) pont

2017.01.01.

L

11.

Önkormányzati tulajdonú lakások, valamint nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti feltételei

Ltv. 3. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra (a továbbiakban:
önkormányzati lakás) a tulajdonos önkormányzat – e törvény keretei között alkotott
– rendeletében (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) meghatározott feltételekkel lehet szerződést kötni. Az önkormányzati rendeletben meg kell határozni …
Ltv. 36. § (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség (a továbbiakban:
önkormányzati helyiség) bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit
– az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával –
önkormányzati rendelet határozza meg; …

Ltv. 3. § (1) és 36. §
(2) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
9. pont

2006.03.31.

K

12.

Nem lakás céljára szolgáló helyiség használata,
hasznosítása, illetve ezek megváltoztatása módja,
feltételei

Társasházi tv. 67. § Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselőtestülete …, hogy városképi vagy kereskedelmi szempontok alapján – az építésügyi,
illetve a kereskedelmi jogszabályokkal összhangban – rendeletben határozhassa meg
a nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának, hasznosításának, illetve ezek
megváltoztatásának módját, feltételeit.

Társasházi tv. 67. §

Mötv. 13. § (1) bek.
9. pont

2013.07.20.

L

Mötv. 12. § (2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat
képviselő-testülete – a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése
esetén – rendeletben … dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját
megelőzően legalább három hónappal korábban. …

Mötv. 12. § (2) bek.

Adott átvállalt
feladatra vonatkozó
feladatkör

2013.01.01.

L

10.

13.

Feladat- és hatáskör átvállalása nagyobb
gazdasági teljesítőképességű vagy lakosságszámú
önkormányzattól
Véleményeztetés: az eredeti címzett egyetértésével

Törvényszöveg

14.

Államháztartáson kívüli forrás átvételének és
átadásának szabályai

Mötv. 41. § (9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli
forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.

Mötv. 41. § (9) bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. d) pont

2013.06.22.

K

15.

Követelésről lemondás esetei és módja

Áht. 97. § (2) A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az
általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben
vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

Áht. 97. § (2) bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. f) pont

2013.01.01.

L

16.

Készpénzben történő kiadás-teljesítés esetei

Áht. 109. § (6) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa
meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.

Áht. 109. § (6) bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. f) pont

2013.01.01.

K

Önkormányzati biztos megbízására a törvényinél
szigorúbb szabályok

Áht. 71. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc
napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást
követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a
százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati
biztost bíz meg. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e
bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárat esetén
is kötelezővé teheti.

Áht. 71. § (1) bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. c) pont

2014.01.01.

L

17.
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Önkormányzati rendelet tárgya
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Felhatalmazó
rendelkezés2

Feladatkört megáll.
rendelkezés3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

Közösségi együttélés alapvető szabályai,
öngondoskodás, közösségi hozzájárulás és
jogkövetkezmények

Mötv. 143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben határozza meg: … d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok
ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait,
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit;
Mötv. 8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:
a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és
lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;
b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1)
bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.

Mötv. 143. § (4) bek.
d) pont

Mötv. 8. § (1) bek. b)
pont

2013.01.01.

L

Közterületek fellobogózása nemzeti ünnepeken

Címertv. 24. § (5) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat – Budapesten a
fővárosi önkormányzat – képviselő-testülete, hogy a közterületeknek a nemzeti
ünnepeken történő fellobogózását rendeletben szabályozza.
Címertv. 7. § (6) A közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben
meghatározott módon fel kell lobogózni.

Címertv. 24. § (5)
bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
1. pont

2012.01.01.

K

Elismerés alapítása

Címertv. 24. § (9) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az
elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések
számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az
elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és
járadék esetében annak időtartamát.
Címertv. 22. § (1) A feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek,
teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet vagy más
elismerést (a továbbiakban: elismerés) alapíthat és adományozhat … d) a helyi
önkormányzat képviselő-testülete,

Címertv. 24. § (9)
bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. i) pont

2012.01.01.

L

21.

Köztisztviselők illetménykiegészítése

Kttv. 234. § (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú
iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg,
amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének
a)-c) …
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést
állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek,
amelynek mértéke legfeljebb 20%.

Kttv. 234. § (3)-(4)
bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. f) pont

2012.03.01.

L

22.

Köztisztviselők egyéb juttatásai és támogatásai

Kttv. 237. § Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal
összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.

Kttv. 237. §

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. f) pont

2012.03.01.

K

23.

Vezetői illetménypótlék

Kttv. 236. § (4) A 3000-nél kevesebb lakosú település kivételével – ide nem értve a
3000-nél kevesebb lakosú várost – a helyi önkormányzat rendeletben vezetői
illetménypótlékot állapíthat meg – a jegyzőket, főjegyzőket kivéve [256. § (1)
bekezdés] – egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke: …

Kttv. 236. § (4) bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. f) pont

2012.03.01.

L

Címzetes főjegyző címadományozási juttatása

Kttv. 253. § (9) … Abban az esetben, ha a költségvetési törvény címadományozási
juttatást nem állapít meg, akkor a helyi önkormányzat rendeletében saját
költségvetése terhére megállapíthat ilyen juttatást, azonban ennek összege nem
haladhatja meg az illetményalap huszonnégyszeresét.

Kttv. 253. § (9) bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. f) pont

2012.03.01.

L

18.

19.

20.

24.
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Felhatalmazó
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Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

25.

A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott
köztisztviselők vonatkozásában magasabb
összegű illetményalap megállapítása

Kvtv. (2017) 59. § (6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017.
évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál
foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben
meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

Kvtv (2017) 59. § (6)
bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. f) pont

2017.01.01.

L

26.

Életvitelszerű közterületi tartózkodásra nem
használható közterület-részek

Szabs. tv. 250. § (4) Felhatalmazást kapnak a helyi önkormányzatok … a 179/A. § (2)
és (3) bekezdésében meghatározottak szerint, hogy a közrend, a közbiztonság, a
közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében rendeletben kijelöljék a
közterület meghatározott részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi
tartózkodás jogellenesnek minősül.

Szabs. tv. 250. § (4)
bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
5., 7., 17. pont

2013.10.15.

K

27.

Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezése

Szabs. tv. 254. § (2) Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül
helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezéseket.

Szabs. tv. 254. § (2)
bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. l) pont

2012.10.15.

K

Prostitúció folytatásának szabályai, időbeni
korlátozása és egyes területrészeken történő
megtiltása

Szbtv. 62. § (3) A települési önkormányzat képviselő-testülete … a prostitúció
folytatásának további szabályait … rendeletben állapíthatja meg.
8. § (2) Az önkormányzat rendeletében a 7. §-ban meghatározott védett övezeteken
kívül a közterület más részein, illetve az ott működő egyes nyilvános helyeken is
megtilthatja a prostituáltak tevékenységét.
8. § (4) Az önkormányzat a védett övezeteken kívül időben is korlátozhatja a
prostituáltak tevékenységét. Az önkormányzat e jogosultságát – türelmi zóna
kijelölése esetén – a zónában folyó közcélú rendezvények időtartama alatt is
érvényesítheti.

Szbtv. 62. § (3),
valamint 8. § (2) és
(4) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
17. pont

2000.02.26.

L

Szbtv. 8. § (1) Az önkormányzat a prostitúció tömeges megjelenése esetén
rendeletében egy türelmi zónát jelölhet ki. Kivételesen – ha egy türelmi zóna
kijelölése nem lehetséges – több türelmi zóna is létesíthető. …
62. § (4) Ha a prostitúció tömeges (4. § j) pont), az 50 000 lélekszám feletti település
önkormányzatának képviselőtestülete … ennek megállapításától számított kilencven
napon belül köteles a türelmi zóna kijelöléséről a rendeletet megalkotni. …

Szbtv. 8. § (1) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
17. pont

2000.02.26.

K

Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási
közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás
esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás
székhelye szerinti települési önkormányzat képviselő testülete … a) a
közlekedésszervező kijelölésére, valamint a közlekedésszervező által a helyi
személyszállítást végző közlekedési szolgáltató számára adható rendelkezés kereteire
… vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.
Vasúti tv. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, a fővárosban a
fővárosi önkormányzat, hogy a városi és helyi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti
pálya esetén a felszín alatti vasúti pálya nyomvonala által érintett ingatlanok
jegyzékét rendeletben állapítsa meg.

Személyszállítási tv.
49. § (3) bek. a)
pont, valamint
Vasúti tv. 88. § (4)
bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
18. pont

2016.05.28.

K

28.

Türelmi zóna kijelölése
29.

30.

Határidő: 50 ezer fő feletti településen a tömegessé válás
megállapításától számított 90 napon belül

Közlekedésszervező kijelölése, valamint az általa
adható rendelkezések keretei
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Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés)1

Felhatalmazó
rendelkezés2

Feladatkört megáll.
rendelkezés3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

Személytaxi és személygépkocsis személyszállítás
működési feltételei, valamint a taxiállomások
igénybevételének szabályai

Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási
közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás
esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás
székhelye szerinti települési önkormányzat képviselő testülete … b) a személytaxi-, a
személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás, valamint a különleges
személyszállító szolgáltatás, továbbá e szolgáltatásokat közvetítő és szervező
szolgálat működésének – a személytaxi és a személygépkocsival végzett
személyszállítási szolgáltatás esetében a Kormány rendeletében meghatározott
feltételeken túli – műszaki, személyi és pénzügyi alkalmassági feltételeire, valamint a
település területén lévő taxiállomások, továbbá megállási helyek igénybevételének
rendjére … vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.

Személyszállítási tv.
49. § (3) bek. b) pont

Mötv. 13. § (1) bek.
18. pont

2016.05.28.

K

32.

Különcélú menetrend szerinti személyszállítás
feltételei

Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási
közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás
esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás
székhelye szerinti települési önkormányzat képviselő testülete … c) a település
közigazgatási határán belül működő, különcélú menetrend szerinti személyszállítást
végző autóbuszokkal kapcsolatos környezetvédelmi besorolására, külső
megjelenésére, műszaki felszereltségére, valamint a település közútjain történő
közlekedésre és a személyszállítási közszolgáltatások céljára kialakított autóbuszmegállóhelyek igénybevételére vonatkozó feltételek szabályozására …
vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.

Személyszállítási tv.
49. § (3) bek. b) pont

Mötv. 13. § (1) bek.
18. pont

2016.05.28.

K

33.

Helyi személyszállítás alapellátási szintje (megyei
jogú város esetében)

Személyszállítási tv. 49. § (4) Felhatalmazást kap … a helyi személyszállítási
közszolgáltatást működtető megyei jogú városok képviselő-testülete a helyi
személyszállítási közszolgáltatási szolgáltatások esetében alkalmazott alapellátás
szintjének rendeletben történő megállapítására.

Személyszállítási tv.
49. § (4) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
18. pont

2012.07.01.

K

34.

Parkolási díj szabályai

Kkt. 15/A. § (1) Forgalomszervezési, valamint a 13. § (2) bekezdésében
meghatározott indokok alapján, az e törvényben meghatározott keretek között
a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől
el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a helyi
önkormányzat rendeletében … kijelölhet olyan várakozási területet, amelynek a
járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.
Kkt. 48. § (5) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete … hogy
rendeletben állapítsa meg a várakozási területek tekintetében
a)-e) …

Kkt. 48. § (5) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
2. pont

2012.08.07.

L

35.

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
alapellátások formái, igénybevételük és
intézményi térítési díjuk

Gyvt. 29. § (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
(a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.

Gyvt. 29. § (1) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
8. pont

2012.01.01.

K

36.

Gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó (a
nevelési-oktatási intézmény vezetője által, egyéni
rászorultság alapján történő) kedvezménymegállapítás szabályai

Gyvt. 162. § (5) Felhatalmazást kap a nevelési-oktatási intézményt fenntartó helyi
önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg azokat a szabályokat, amelyek
keretei között a nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján
kedvezményt állapít meg a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésére.

Gyvt. 162. § (5) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
8. pont

2003.01.01.

L

31.
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Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés)1

Törvényszöveg

Felhatalmazó
rendelkezés2

Feladatkört megáll.
rendelkezés3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

37.

Települési támogatás keretében nyújtott szociális
ellátások szabályozása

Szt. 132. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben
szabályozza …
g) a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit,
valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályait.

Szt. 132. § (4) bek. g)
pont

Mötv. 13. § (1) bek.
8a. pont

2015.03.01.

K

38.

Szociális ellátáshoz vagyon- és
jövedelemnyilatkozat, valamint igazolás részletes
szabályai

Szt. 10. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a
kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat
igazolja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat
képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a
nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait
rendeletben szabályozza.

Szt. 10. § (1) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
8a. pont

2009.10.01.

K

39.

Szociálisan rászorultak részére a törvényieken túli
pénzbeli támogatások szabályai

Szt. 26. § A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat
kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott
módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

Szt. 26. §

Mötv. 13. § (1) bek.
8a. pont

2015.03.01.

L

40.

Szociális pénzbeli ellátások szabályai

Szt. 32. § (3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat
képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.

Szt. 32. § (3) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
8a. pont

2007.01.01.

K

41.

Szociálpolitikai kerekasztal létrehozása

Szt. 58/B. § (2) A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy
társulás, illetve a fővárosi önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint helyi
szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.

Szt. 58/B. § (2) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
8a. pont

2017.01.01.

K

Tanyagondnoki és falugondnoki szolgáltatás
szabályai

Szt. 60. § (3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz
lakosságszámú – külön jogszabályban meghatározott – külterületi vagy egyéb
belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a
tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg,
a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait – figyelemmel a lakosságszám
korlátra – a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal,
hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. …
(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat
rendeletében részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el,
valamint – az önkormányzat rendeletében meghatározott módon – közreműködhet
az étkeztetés biztosításában.

Szt. 60. § (3) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
8a. pont

2011.01.01.

L

Szt. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
a) a fenntartó önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban
megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint … rendeletet alkot.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés
szerinti rendeletben szabályozza … a)-h) …

Szt. 92. § (1) bek. a)
vagy b) pont

Mötv. 13. § (1) bek.
8a. pont

2016.06.18.

L

Szt. 132. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben
szabályozza … d) az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait …

Szt. 132. § (4) bek. d)
pont

Mötv. 13. § (1) bek.
8a. pont

2012.01.01.

K

42.

43.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
szabályai (társulási fenntartás esetén székhely
önkormányzat rendeletében)
Egyetértési jog: társulásban résztvevő önkormányzatok

44.

Étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes
szabályai
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Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés)1

Törvényszöveg

Felhatalmazó
rendelkezés2

Feladatkört megáll.
rendelkezés3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

Ávtv. 49. § (5) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
11. pont

2013.07.20.

L

45.

Ebrendészeti hozzájárulás szabályai

Ávtv. 42/C. § (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési … önkormányzat … az
adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente
ebrendészeti hozzájárulást szedhet be.
Ávtv. 49. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …,
hogy az ebrendészeti hozzájárulás mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények,
mentességek körét, illetve a megfizetésének szabályait rendeletben határozza meg.

46.

Kedvtelésből tartott állatok tartása

Ávtv. 49. § (6) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …,
hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait rendeletben határozza meg.

Ávtv. 49. § (6) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
11. pont

2013.07.20.

K

47.

Közművelődési tevékenység támogatása körében
ellátott feladatok meghatározása és szabályai

Kultv. 77. § A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és
kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek,
sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76. §-ban felsoroltakból
mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el.

Kultv. 77. §

Mötv. 13. § (1) bek.
7. pont

1998.01.01.

K

48.

Start-számlára történő befizetés szabályai

Fétám. tv. 6. § (1) A Start-számla követelés – utoljára a gyermek 18. életéve
betöltésének napjáig – kiegészíthető … b) települési önkormányzat által a
rendeletében meghatározott feltételekkel történő befizetéssel …

Fétám. tv. 6. § (1)
bek. b) pont

Mötv. 13. § (1) bek.
15. pont

2012.10.01.

L

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályai,
valamint díjalkalmazási és díjfizetési feltételei

Ht. 35. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben
állapítja meg: … a)-f) …
Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben állapítsa meg:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait,
illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a … miniszteri
rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.

Ht. 88. § (4) bek. a)
és d) pont

Mötv. 13. § (1) bek.
19. pont

2016.04.01.

K

50.

Szelektív hulladékgyűjtés szabályai

Ht. 39. § (5) Önkormányzati rendelet a … kormányrendeletben meghatározottakon
túl az ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék további anyagfajta vagy
hulladéktípus szerinti elkülönített gyűjtésére.
Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben állapítsa meg: … b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes
szabályokat; …

Ht. 88. § (4) bek. b)
pont

Mötv. 13. § (1) bek.
19. pont

2015.01.01.

L

51.

Közterület tisztán tartásának szabályai

Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben állapítsa meg: …
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;

Ht. 88. § (4) bek. c)
pont

Mötv. 13. § (1) bek.
5. pont

2013.01.01.

K

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
(szippantás) szabályai és díja

Vgtv. 4. § (2) A települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint
közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni: … d) a településen
található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
Vgtv. 44/C. § (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati
rendeletben állapítja meg: … a)-g) …
Vgtv. 45. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy
a törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza.

Vgtv. 45. § (6) bek.

Vgtv. 4. § (2) bek. d)
pont

2013.01.01.

K

49.

52.
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Vízparti beépítetlen önkormányzati ingatlan
forgalomképtelensége alóli felmentés

Vgtv. 23. § (1) E törvény hatálybalépését követően a természetes vizek partját … a
tulajdonos helyi önkormányzat közérdekű célokra tartja fenn, ezért … az
önkormányzattól beépítetlen ingatlantulajdon természetes vizek partján nem
szerezhető. …
(3) A helyi önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyonként tulajdonába adott
természetes vizek partján levő beépítetlen ingatlanok tekintetében az (1)
bekezdésben foglalt korlátozás alól – a települési érdekekre figyelemmel –
önkormányzati rendeletben felmentést adhat.

Vgtv. 23. § (3) bek.

Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. e) pont

1996.01.01.

L

54.

Üzletek éjszakai nyitvatartási rendje, valamint az
ezzel összefüggő felügyeleti díj részletes szabályai

Kertv. 6. § (4) A települési … önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok
figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja
a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint
b) a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi,
illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a
közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatokhoz
igazodó összegű felügyeleti díjat.
Kertv. 12. § (5 Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete
…, hogy az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, a felügyeleti díjra
vonatkozó részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás
módját, valamint a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza.

Kertv. 12. § (5) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
13. pont

2013.08.01.

L

55.

Üzletek működésével összefüggésben elkövetett
jogellenes cselekmények ellenőrzésének
szabályai

Kertv. 2. § 31. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény:
… a)-b) …
Kertv. 12. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete
…, hogy … a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza.

Kertv. 12. § (5) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
13. pont

2013.07.20.

K

56.

Távhőszolgáltatás részletes szabályai, valamint a
közszolgáltatási szerződés megszűnése utáni
díjfizetés rendje

Tszt. 6. § (2) Az önkormányzat képviselő-testülete: … a)-i) rendeletben határozza
meg a h) pont szerinti díj mértékét, esedékességét, a különbözet számításának,
valamint a díj kivetéséhez szükséges adatszolgáltatásnak a részletes szabályait.
Tszt. 45. § (6) … az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint adatot
szolgáltat az önkormányzati adóhatóságnak.
Tszt. 60. § (3) Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a 6. §
(2)-(4) bekezdésében, a 45. § (6) bekezdésében … meghatározott, hatáskörébe utalt
feladatokat.

Tszt. 60. § (3) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
20. pont

2014.03.15.

K

57.

Távhő Közszolgáltatási Szabályzaton túlmenő
szabályok

Tszt. 52. § (2) A Távhő Közszolgáltatási Szabályzatban foglaltakkal összefüggésben az
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben további részletes szabályokat
határozhat meg.
Tszt. 60. § (3) Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza … az 52.
§ (2) bekezdésében meghatározott, hatáskörébe utalt feladatokat.

Tszt. 60. § (3) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
20. pont

2014.03.15.

L

Alapellátási tv. 6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány
által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve –
rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több
településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési
önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.

Alapellátási tv. 6. §
(1) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
4. pont

2015.08.01.

K

53.

58.

Egészségügyi alapellátások körzeteinek
kialakítása
Véleményeztetés: az alapellátásért felelős országos
módszertani intézettel
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Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés)1

Felhatalmazó
rendelkezés2

Feladatkört megáll.
rendelkezés3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

Talajterhelési díj megállapítása

Ktd. 26. § (4) A települési önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatban a 12. §-ban meghatározott átalány megállapításának
szempontjait, valamint a 21/A. §-ban meghatározottakat.
Ktd. 21/A. § (2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási,
bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a
díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat … rendeletben
állapítja meg. …

Ktd. 26. § (4) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
11. pont

2005.01.01.

K

Helyi adó megállapítása

Htv. 1. § (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi,
városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban:
önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban:
adót), valamint települési adókat vezethet be.
Htv. 43. § (3) Az önkormányzat az adóval kapcsolatban rendeletet alkothat az adózás
rendjéről szóló törvényben nem szabályozott eljárási kérdésben.

Htv. 1. § (1) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
13. pont

2015.01.01.

L

61.

Helyi építési szabályzat

Étv. 13. § (1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési
önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban
megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és
beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével
kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és
kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania.
Étv. 62. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi
önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület
tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg
6. a helyi építési szabályzatát,

Étv. 62. § (6) bek. 6.

Mötv. 13. § (1) bek.
1. pont

2013.01.01.

K

62.

Helyi építészeti-műszaki tervtanács
létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárásáról
szóló szabályok megállapítása

Étv. 62. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi
önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület
tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg …
4. a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási
szabályainak megállapításáról szóló szabályokat …

Étv. 62. § (6) bek. 4.

Mötv. 13. § (1) bek.
1. pont

2013.01.01.

L

63.

Településképi rendelet

Településképi tv. 12. § (2) Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete
(közgyűlése), hogy a településképi rendeletben állapítsa meg … a)-h) …

Településképi tv. 12.
§ (2) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
1. pont

2017.01.18.

L

64.

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályok

Kvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
… b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos,
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő
megállapítása,

Környezetvédelmi
tv. 12. § (4) bek. b)
pont

Mötv. 13. § (1) bek.
11. pont

2016.01.05.

L

65.

Önkormányzati környezetvédelmi alap
létrehozása

Kvt. 58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése
érdekében a települési önkormányzat … önkormányzati rendelettel önkormányzati
környezetvédelmi alapot hozhat létre.

Környezetvédelmi
tv. 58. § (1) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
11. pont

1995.12.19.

L

66.

Természeti terület és más védelemre érdemes
földterület védetté nyilvánítása

Természetvédelmi tv. 24. § (1) Természeti területet [15. § (1) bekezdés] és más – e
törvény 22. §-a alapján – védelemre érdemes földterületet … b) helyi jelentőségű
terület esetén rendeletben a települési … önkormányzat nyilvánít védetté.

Természetvédelmi tv. Mötv. 13. § (1) bek.
24. § (1) bek. b) pont 11. pont

1997.01.01.

L

59.

60.
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Önkormányzati rendelet tárgya
(esetleges határidő/véleményeztetés)1

Törvényszöveg

Felhatalmazó
rendelkezés2

Feladatkört megáll.
rendelkezés3

Jelen szöveg
hatálya

K/
L4

67.

Helyi jelentőségű védett természeti területek
fenntartásának terve

Természetvédelmi tv. 55. § (1) A települési önkormányzat … az illetékességi
területén található helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására tervet
készít. A tervnek az országos, a regionális tervekkel összhangban kell lennie. A tervet
a települési … képviselő-testület … rendelettel fogadja el.

Terészetvédelmi tv.
55. § (1) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
11. pont

1997.01.01.

K

68.

Hivatali helyiségen vagy munkaidőn kívüli
házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítés engedélyezésének szabályai

Anyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy … a)
rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályait,

Anyakönyvi tv. 96. §
a) pont

Mötv. 18. §

2014.07.01.

K

69.

Hivatali helyiségen vagy munkaidőn kívüli
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítés díja

Anyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy … b)
rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint
az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.

Anyakönyvi tv. 96. §
b) pont

Mötv. 18. §

2014.07.01.

L

Mezőőri járulék mértéke és megfizetésének
módja

Fbő. tv. 19. § (1) Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és
működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett
mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell
fedezni. A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési …
önkormányzat, a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi
önkormányzati rendeletében szabályozza.

Fbő. tv. 19. § (1) bek.

Mötv. 13. § (1) bek.
17. pont

2009.05.15.

L

70.

ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK:
Áht.
Alapellátási tv.
Alaptörvény
Anyakönyvi tv.
Ávr.
Ávtv.
Címertv.
Eat.
Étv.
Fbő. tv.
Fétám. tv.
Gyvt.
Ht.

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
2005. évi CLXXIV. törvény a fiatalok életkezdési támogatásáról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
59/80

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI · CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2017. FEBRUÁR

Htv.
IRM rendelet
Jat.
Kertv.
Kkt.
Ktd.
Kttv.
Kultv.
Kvt.
Kvtv. (2017)
Mktv.
Mötv.
Nsztv.
Nvtv.
Szabs. tv.
Szbtv.
Személyszállítási tv.
Szt.
Társasházi tv.
Településképi tv.
Természetvédelmi tv.
Tszt.
Vasúti tv.
Vgtv.

1990. évi C. törvény a helyi adókról
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
2003. évi LXXXIX.. törvény a környezetterhelési díjról
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
2004. évi II. törvény a mozgóképről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

__________________
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A 2017. JANUÁR 1. NAPJÁVAL
MEGVALÓSULT SZERVEZETÁTALAKÍTÁS FOLYAMATA ÉS
ELŐZMÉNYEI
Dr. Baunoch Magdolna osztályvezető és
Dr. Fülöp Renáta jogi referens
(Működést Támogató Főosztály · Koordinációs Osztály)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2017.
január 1. napjától
 a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016.
(VI. 13.) Korm. határozat,
 a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási hivatalok megerősítésével
összefüggő egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV.
törvény, valamint
 a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló
39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás

szerint új szervezeti struktúrában folytatja működését. A szervezeti átalakítást
hosszas előkészítő munka előzte meg, melynek kezdete a Kormányhivatalt
érintően 2016. januárjára tehető, amikor a Miniszterelnökség területi
közigazgatásért felelős államtitkára kormányhivatali munkacsoportok
felállításáról rendelkezett.
A Kormányhivatal ennek keretében a szomszédos Bács-Kiskun, valamint Békés
Megyei Kormányhivatalokkal egy munkacsoportot alkotva kezdte meg az
előkészítő munkálatokat, különösen a ráosztott szakterületek „jogszabálytömegeinek” felmérését, illetve ennek vonatkozásában egy bonyolult, ún. hatásköri táblázat létrehozását. A Kormány 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatában
döntött a központi hivatalok és a költségvetési formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről, deklarálva
ezzel azon szándékát, hogy mely központi hivatalok megszüntetését kívánja, ezzel
egyidejűleg a kormányhivatalokat (járási hivatalokat) miként kívánja hatáskörükben megerősíteni.
A munkacsoport tevékenysége 2016. július 30. napjáig tartott, mely időszakon
belül számtalan szakterület ellátásának jogi háttere került felülvizsgálatra.
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2016. szeptemberében megkezdődött a Miniszterelnökség által előkészített
T/11907. számú törvényjavaslat véleményeztetése, melynek eredményeképpen
megszületett a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi)
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint
egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény.
Ezt követően a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi)
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló kormányrendelet-tervezet véleményezésére került sor, mely a 473/2016.
(XII.27.) számú Korm. rendeletként került kiadásra.
A Kormányhivatal szervezetét kiemelten érintette a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő
kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet –
mely a volt MVH Csongrád Megyei Kirendeltségének integrálását deklarálta –,
továbbá kiemelendőek a 2016. december 2. napján megjelent Magyar
Közlönyökben kihirdetett hatáskör-kijelölő kormányrendeletek:
 egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes
közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási
szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

A hatáskörátadások vonatkozásában négy átadás-átvételi megállapodás
megkötésére került sor:
1.

2.

3.

4.
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Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH)
Időrendben legkorábban az NRSZH vonatkozásában került sor az átadás-átvételi
megállapodás megkötésére, ez a folyamat azonban még nem zárult le, tekintettel
arra, hogy további kormányzati elképzelés, hogy a jelenleg Budapest Főváros
Kormányhivatala által ellátott 2. fokú rehabilitációs elbíráló hatáskör is közelebb
kerüljön az ügyfelekhez. Ennek megfelelően az átvett 2. fokú rehabilitációs
szakértői feladatok ellátásán felül 2017. tavaszára – kormányzati tervek szerint – az
elbíráló hatáskört is átveszi a Kormányhivatal, illetékességi területén.
Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
Az átadással párhuzamosan, kormányzati döntés alapján a volt MVH Csongrád
Megyei Kirendeltsége által használt, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, a
Magyar Állam tulajdonába és a Kormányhivatal vagyonkezelésébe került.
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
A Kormányhivatal ezen egy esetben hatáskört átadó félként vett részt a
megállapodás megkötésében.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BKMKH)
A „környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskör megyésítésével” kapcsolatos
tárgyalások már 2016. tavaszán megkezdődtek, tekintettel arra, hogy a megyésítés
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első körben 2016. nyarára volt tervezve kormányzati szinten. A folyamatosan zajló
hatékony egyeztetéseknek köszönhetően 2017. január 1. napjától a
Kormányhivatal szakembereiből felállt a BKMKH gárdája.

Ezen hosszas munka eredményeként állt fel 2017. január 1. napján a Csongrád
Megyei Kormányhivatal új szervezeti struktúrája, melyben a Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal kiemelt szerephez jutott az agrárügyek területén, a továbbiakban
ugyanis a Hivatal Agrárügyi Főosztálya látja el a megyei 1. fokú földművelésügyi
igazgatási, vadászati, tenyésztési, halgazdálkodási, pálinkaellenőrző, borászati,
továbbá növény-és talajvédelmi feladatokat is. A korábban a Mezőgazdasági-és
Vidékfejlesztési Hivatal által ellátott feladatokat pedig a Járási Hivatal Agrár-és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya látja el a jövőben. Ezzel gyakorlatilag a
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal a megye agrárigazgatási központjává vált.
Fontos változás továbbá, hogy mostantól a Csongrád Megyei Kormányhivatal
valamennyi járási hivatala ellát fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat.
A megyei 1. fokú családtámogatási és társadalombiztosítási feladatokat a
Szegedi Járási Hivatal, valamint a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal látja el.
A megyei 1. fokú mérésügyi és műszaki biztonsági, közlekedési, valamint
munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési, továbbá környezetvédelmi és
természetvédelmi feladatok a Szegedi Járási Hivatal hatáskörébe tartoznak.
A rehabilitációs 1. fokú igazgatási feladatok a Szegedi Járási Hivatal
szervezetében kaptak helyet, a rehabilitációs 2. fokú szakértői feladatokat pedig
a Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Rehabilitációs Ellátási és Szakértői
Osztálya látja el.
Hatáskör, feladat megnevezése

Hatáskör, feladat ellátója 2017. január 1. napjától

Megyei 1. fokú mérésügyi és műszaki
biztonsági feladatok

SZEGEDI Járási Hivatal
Hatósági Főosztály II.
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

Megyei 1. fokú közlekedési hatóság

SZEGEDI Járási Hivatal
Hatósági Főosztály II.
Közlekedési Osztály

Megyei 1. fokú munkavédelmi és
munkaügyi ellenőrzési felügyelőség

SZEGEDI Járási Hivatal
Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

Megyei 1. fokú környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóság

SZEGEDI Járási Hivatal
Hatósági Főosztály II.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Megyei 1. fokú földművelésügyi
igazgatási hatáskör

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály
Földművelésügyi Osztály
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Hatáskör, feladat megnevezése

Hatáskör, feladat ellátója 2017. január 1. napjától

Megyei 1. fokú vadászati hatóság

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály
Földművelésügyi Osztály

Megyei 1. fokú tenyésztési hatóság

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Megyei 1. fokú halgazdálkodási hatóság

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Megyei 1. fokú pálinkaellenőrző hatóság

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Megyei 1. fokú borászati hatóság

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Megyei 1. fokú növény-és talajvédelmi
hatóság

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály

Korábban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által ellátott agrár- és
vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Járási Hivatal
Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

Egészségbiztosítási szervként
egészségbiztosítási feladatokat lát el

Rehabilitációs igazgatási feladatok

SZEGEDI Járási Hivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Egészségbiztosítási Osztály
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Járási Hivatal
Kormányablak,Családtámogatásiés TársadalombiztosításiFőosztály
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Osztály
SZEGEDI Járási Hivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Járási Hivatal
Kormányablak,Családtámogatásiés TársadalombiztosításiFőosztály
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Osztály

CSONGRÁD MEGYEI Kormányhivatal
Rehabilitációs II. fokú szakértői feladatok
Hatósági Főosztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
Megyei 1. fokú fogyasztóvédelmi
hatóság

__________________
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VALAMENNYI járási hivatal

HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK

KORMÁNYABLAKOK
CSONGRÁD MEGYÉBEN

Csongrádi Járási Hivatal

6640 CSONGRÁD, Justh Gyula u. 2/b

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Ady Endre u. 14.

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal (Mindszent)

6630 MINDSZENT, Köztársaság tér 6.

Kisteleki Járási Hivatal

6760 KISTELEK, Árpád u. 3.

Makói Járási Hivatal

6900 MAKÓ, Széchenyi tér 22.

Mórahalmi Járási Hivatal

6782 MÓRAHALOM, Millenniumi sétány 17.

Szegedi Járási Hivatal (Szeged Nova)

6726 SZEGED, Szőregi út 80.

Szegedi Járási Hivatal (Megyeháza)

6722 SZEGED, Rákóczi tér 1.

Szegedi Járási Hivatal (TESCO Szeged Extra)

6724 SZEGED, Rókusi krt. 42-64.

Szentesi Járási Hivatal

6600 SZENTES, Kossuth tér 6.

Nyitva tartás:

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
––––––––––––––––––

65/80

Csongrád
Hódmezővásárhely
Kistelek
Makó
Mindszent
Mórahalom
Szentes

7 - 17
8 - 16
8 - 16
8 - 18
8 - 12

Szeged
3 helyen

7 - 17
8 - 20
8 - 20
8 - 18
8 - 20
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A CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL VEZETŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI
KÖZPONTI postacím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. | telefon: 62/562-663 | fax: 62/562-601 | e-mail: vezeto@csongrad.gov.hu
szervezeti egység

vezető

Kormánymegbízott

dr. Juhász Tünde

62/562-607
30/250-8973

juhasz.tunde

Igazgató

Zakar Péter

62/562-654

zakar.peter

Balogh Diána

62/562-684

balogh.diana

Állami Főépítész
Biztonsági vezető

Gyura Szabina
Makra Géza György
Tóth Renáta
Sári Zsolt
Farkas Gábor

gyura.szabina
makra.gezagyorgy
toth.renata
sari.zsolt
farkas.gabor.szeged

Kommunikációs vezető

Varga Márta

62/562-684
62/562-603
62/562-606
62/680-120
62/562-605
62/562-604

Titkár

Meleg Károly

62/621-450
70/436-2311

meleg.karoly

Titkárhelyettes

Csepregi Balázs

62/621-452

csepregi.balazs

Belső ellenőrzési vezető

Herczegh Róbert László

62/621-437

herczegh.robert

Főosztályvezető

Budai László

62/561-500
30/677-7875

budai.laszlo

Alapkezelő Osztály
Közfoglalkoztatási Osztály
Munkaerőpiaci Osztály

Tóth Aranka
Janovics Péter
Bakos László Attila

62/561-508
62/561-552
62/561-502

toth.aranka
janovics.peter
bakos.laszlo

Titkárság
Kormánymegbízotti Kabinet

Védelmi Bizottság Titkársága
Belső Ellenőrzési Osztály

Foglalkoztatási Főosztály
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telefon

70/436-1518

70/337-2689

30/903-8381
70/436-4008

@csongrad.gov.hu

varga.marta
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Hatósági Főosztály

Működést Támogató Főosztály

szervezeti egység

vezető

Főosztályvezető

dr. Bangha Ágnes

62/680-683

bangha.agnes

Földhivatali Osztály
Hatósági és Oktatási Osztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
Társadalombiztosítási Osztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály

dr. Regős-Benák Edit
dr. Bereczky Katalin

regos.edit
bereczky.katalin
nagy.erzsebet
mezey.robert
muzsik.anita
semperger.zsolt

Főosztályvezető

Schleining Ibolya

62/680-157
62/562-626
–
62/562-611
62/680-231
62/562-685
62/621-467

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
Humánpolitikai Osztály
Informatikai Osztály
Koordinációs Osztály
Pénzügyi Osztály
Projekt Osztály
Számviteli és Támogatási Osztály

Szabó Gábor
dr. Pap Ágnes
Zakar Péter mb. igazgató
dr. Baunoch Magdolna
Fődi Edit
Bakos Tamás
Mátó Melinda
dr. BartaBosnyákovits Tünde
dr. Lamperné dr. Horváth Éva
dr. Veszelovszki Andrea
dr. Kátai Andrea

62/621-475
62/562-660
62/562-654
62/562-695
62/562-693
62/562-668
62/562-674
62/681-702

szabo.gabor
pap.agnes
zakar.peter
baunoch.magdolna
fodi.edit
bakos.tamas
mato.melinda

horvath.eva
veszelovszki.andrea
katai.andrea

dr. Szubally Brúnó

62/680-800
62/681-703
62/681-763
63/814-711

hivatalvezető

70/436-2310

szubally.bruno

Foglalkoztatási Osztály

Németh Anna

hivatalvezető-helyettes

63/814-741

nemeth.anna

Földhivatali Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Kormányablak Osztály

Bagi Rita

63/814-722

bagi.rita

Főosztályvezető
Népegészségügyi és Élelmiszerláncbiztonsági Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
Laboratóriumi Osztály

CSONGRÁDI JÁRÁSI HIVATAL
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(nincs kinevezve)

dr. Mezey Róbert
Muzsik Anita
dr. Semperger Zsolt

(nincs kinevezve)
(nincs kinevezve)

telefon

70/382-9177

30/218-6359

70/680-5587

@csongrad.gov.hu

schleining.ibolya

bosnyakovits.tunde
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szervezeti egység

vezető

telefon

dr. Égető Gábor

62/681-018

hivatalvezető

70/450-3113

egeto.gabor

dr. Szegény Judit

62/681-004

szegeny.judit

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Réczi Zsanett
Rostás Ferencné

62/681-001
62/681-002

reczi.zsanett
rostas.ferencne

Főosztályvezető

Schultz József

62/814-905

schultz.jozsef

Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
Helyszíni Ellenőrzési Osztály
Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
Vidékfejlesztési Osztály

(nincs kinevezve)

62/814-923

kiraly.janos

Kertész Péter

62/814-919

kertesz.peter

Főosztályvezető

dr. Kun Andrea

62/680-850

kun.andrea

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Földművelésügyi Osztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály

dr. Borka Attila
dr. Kovács Gábor
Borcsik Zoltán

62/681-072
62/680-784
62/535-740

borka.attila
kovacs.gabor
borcsik.zoltan

Főosztályvezető

(nincs kinevezve)

Építésügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály

62/681-015
62/246-242
62/681-054
62/681-005

manyaine.gabriella
torjekne.ildiko
vaczine.maria
szekely.eva

Népegészségügyi Osztály

Mányainé Piti Gabriella
Törjékné Pásztor Ildikó
Vácziné Horváth Mária
dr. Székely Éva
dr. Hodoniczkiné dr.
Gilyán Judit

62/681-046

gilyan.judit

Főosztályvezető

Lévai Balázs

62/680-307
30/494-8273

levai.balazs

Kormányablak Osztály
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Osztály

dr. Posta Bernadett

62/681-006

posta.bernadett

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI JÁRÁSI HIVATAL

hivatalvezető-helyettes

Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály

Agrárügyi Főosztály

Hatósági Főosztály

Kormányablak,
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály
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Király János

70/509-0442

@csongrad.gov.hu

(nincs kinevezve)

(nincs kinevezve)
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szervezeti egység

vezető

telefon

dr. Szalai Gabriella

62/681-303

hivatalvezető

70/454-8887

szalai.gabriella

dr. Tóth Erika
Csehek Ágnes
Lévai Anikó

62/681-321
62/257-515
62/681-304

toth.erika
csehek.agnes
levai.aniko

62/681-301

kiss.zsuzsanna

62/681-472
62/681-456
62/681-428

szalai.szilvia
elek.robert

Hatósági és Gyámügyi Osztály

Szalai Szilvia
Elek Róbert
dr. Lakatos-Tóth Andor

Kormányablak Osztály

Molnár Renáta

62/561-694

molnar.renata

dr. Szántó Mária

62/681-350
70/454-8872

szanto.maria

Ivanovné Makovits
Tünde

62/280-126

makovits.tunde

62/681-385

bolcskeimolnar.katalin

62/681-352

csala.eva

62/681-356

balint.melinda

KISTELEKI JÁRÁSI HIVATAL
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Kormányablak Osztály

Kovácsné dr. Nagy Katalin
tartós távollétében

dr. Kiss Zsuzsanna

@csongrad.gov.hu

hivatalvezető-helyettes

MAKÓI JÁRÁSI HIVATAL
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály

MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATAL
Foglalkoztatási Osztály

(nincs kinevezve)

hivatalvezető-helyettes

hivatalvezető

70/436-22-47

lakatostoth.andor

hivatalvezető-helyettes

Földhivatali Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Kormányablak Osztály
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dr. Bölcskei-Molnár
Katalin
dr. Csala Éva
Nógrádiné Bálint
Melinda
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szervezeti egység

SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL

vezető

telefon

@csongrad.gov.hu

dr. Holubán Csilla

62/680-075

hivatalvezető

70/454-8874

holuban.csilla

Szepesiné dr. Hidvégi
Julianna

62/562-653

hidvegi.julianna

62/680-030

kocsis.krisztina

62/680-017

hankoczy.nikolett

62/561-630
62/680-800
62/680-757

nagy.agnes
vig.erika

70/382-3252

pinter.tamasne

62/680-366

sapine.magdolna

62/680-202

biczok.gyongyi

62/680-260

toth.ferencne

hivatalvezető-helyettes

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály

Főosztályvezető

Pintér Tamásné

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

Sápiné dr. Török
Magdolna

Egészségbiztosítási Osztály
Családtámogatási Osztály 2.
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Foglalkoztatási és
Fogyasztóvédelmi Főosztály

Biczók Gyöngyi
Tóth Ferencné
(nincs kinevezve)

Lázár Anett

62/561-570

lazar.anett

Foglalkoztatási Osztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

Borbélyné Nagy Mária
Petrik Sándor
dr. Horesnyi Julianna
Lantainé dr. Szecskó
Nóra
dr. Tihanyi Zala
dr. Bácsi Éva Beatrix
Palágyiné dr. Gömöri
Katalin
dr. Kovács Ferenc János

62/561-581
62/680-532
62/680-541
62/680-023

nagy.maria
petrik.sandor
horesnyi.julianna

70/491-8997

szecsko.nora

62/680-830
62/680-098

tihanyi.zala
bacsi.eva

62/561-629

gomori.katalin

62/681-759

kovacs.ferenc

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Gyámügyi Osztály
Hatósági és Oktatási Osztály
Népegészségügyi Osztály

70/80

dr. Janiné Lados Dóra
tartós távollétében

Főosztályvezető

Főosztályvezető
Hatósági Főosztály I.

dr. Kocsis Krisztina
Leinweberné
Hankóczy Nikolett
Nagy Ágnes Eszter
Vig Erika
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Hatósági Főosztály II.

Kormányablak Főosztály

szervezeti egység

vezető

Főosztályvezető

Tóth Zoltán

62/680-150
70/436-1524

toth.zoltan

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Földhivatali Osztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
Közlekedési Osztály
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
Útügyi Osztály

Masa Ferenc
dr. Német Tünde
dr. Mader Balázs
Hunya Péter
Kelemen János
Márta János

62/680-130
62/680-170
62/681-656
62/681-612
62/680-382
62/681-611

masa.ferenc
nemet.tunde
mader.balazs
hunya.peter
kelemen.janos
marta.janos

Főosztályvezető

Csányi Zsolt

70/490-6062

csanyi.zsolt

Kormányablak Osztály 1.
Kormányablak Osztály 2.

(nincs kinevezve)

István Beatrix

62/561-616

istvan.beatrix

dr. Tóth Flórián

63/814-776

hivatalvezető

30/459-7478

toth.florian

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály

dr. Lehoczky János
Tonnes Zsolt
Bertus Mária

63/814-786
63/312-256
63/814-794

lehoczky.janos
tonnes.zsolt
bertus.maria

Hatósági és Gyámügyi Osztály

dr. Lantos Ágnes tartós
távollétében

63/814-770

veraszto.jozsef

63/814-772

otvos.agnes

63/400-175

szecsenyi.reka

SZENTESI JÁRÁSI HIVATAL

Kormányablak Osztály

dr. Verasztó József
dr. Ötvös Ágnes

Népegészségügyi Osztály

dr. Szécsényi Réka

––––––––––––––––––
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hivatalvezető-helyettes

telefon

@csongrad.gov.hu
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A CSONGRÁD MEGYEI
ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM TAGJAI
szervezeti egység

vezető

levelezési cím

telefon

e-mail cím

Csongrád Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja

Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/562-607

juhasz.tunde
@csongrad.gov.hu

CSMKH
igazgatója

Zakar Péter
mb. igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/562-654

zakar.peter
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Belső Ellenőrzési Osztály

Herczegh Róbert
mb. osztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/621-437

herczegh.robert
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Hatósági Főosztály

Dr. Bangha Ágnes
főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/680-683

bangha.agnes
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Foglalkoztatási Főosztály

Budai László
főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/561-500

budai.laszlo
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály

Dr. Bosnyákovits Tünde
főosztályvezető

6726 Szeged,
Derkovits fasor 7-11.

62/681-702

bosnyakovits.tunde
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Működést Támogató Főosztály

Schleining Ibolya
gazdasági vezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/621-467

schleining.ibolya
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Csongrádi Járási Hivatal

Dr. Szubally Brúnó
járási hivatalvezető

6640 Csongrád, Justh
Gyula u. 2/B.

63/814-711

szubally.bruno
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Dr. Szegény Judit Éva
járási hivatalvezető-helyettes

6800 Hódmezővásárhely,
Ady Endre út 14.

62/681-004

szegeny.judit
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Kisteleki Járási Hivatal

Dr. Szalai Gabriella
járási hivatalvezető

6760 Kistelek,
Árpád u. 1-3.

62/681-303

szalai.gabriella
@csongrad.gov.hu
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szervezeti egység

vezető

levelezési cím

telefon

e-mail cím

CSMKH
Makói Járási Hivatal

Dr. Égető Gábor
járási hivatalvezető

6900 Makó,
Széchenyi tér 22.

62/681-424

egeto.gabor
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Mórahalmi Járási Hivatal

Dr. Szántó Mária
járási hivatalvezető

6782 Mórahalom,
Szentháromság tér 1.

62/681-350

szanto.maria
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Szegedi Járási Hivatal

Dr. Holubán Csilla
járási hivatalvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/680-075

holuban.csilla
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Szentesi Járási Hivatal

Dr. Tóth Flórián
járási hivatalvezető

6600 Szentes Kossuth tér 6.

63/814-776

toth.florian
@csongrad.gov.hu

Alkotmányvédelmi Hivatal
Csongrád Megyei Iroda

dr. Komár Krisztián Márk c.mb.
őrnagy

6722 Szeged, Párizsi krt. 36.

62/551-901

szeged
@oh.gov.hu

Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Dr. Kozák Péter
igazgató

6720 Szeged, Stefánia 4.,
Pf. 390

62/599-510

titkarsag
@ativizig.hu

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság

Dr. Seres József
igazgató

6724 Szeged,
Londoni krt. 15.

62/549-140

dar
@bah.b-m.hu

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szatmári Imre tű. ezredes,
igazgató

6721 Szeged,
Berlini krt. 16-18. Pf. 483.

62/621-280

csongrad.titkarsag
@katved.gov.hu

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

Dr. Lukács János r. dandártábornok,
megyei főkapitány

6721 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 22-24.

62/562-400

lukacsj
@csongrad.police.hu

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Balázs József
igazgató

6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.

30/399-5341

jozsef.balazs
@klik.gov.hu

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szegedi Tankerületi Központ

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit
igazgató

6722 Szeged,
Kálvária sgt. 84-86.

30/373-8851

judit.ujfaluczki
@klik.gov.hu

Magyar Államkincstár
Csongrád Megyei Igazgatósága

Rigó Szilveszterné
igazgató

6720 Szeged, Széchenyi
tér 9.

62/568-160

rigo.szilveszterne
@allamkincstar.gov.hu

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Csongrád Megyei Kirendeltsége

Pinjung Emil
kirendeltségvezető

6800 Hódmezővásárhely,
Kálvin tér 4.

62/814-900

hodmezovasarhely
@mvh.gov.hu
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szervezeti egység

vezető

levelezési cím

telefon

e-mail cím

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Dél-alföldi Régió

Gergely László
régióvezető

5000 Szolnok,
Ady Endre út 37. III. em.

56/505-780

nfa
@nfa.hu

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Dél-alföldi Területi Hivatala

Szeimanné dr. Berta Erika
igazgató

6726 Szeged,
Bal fasor 17-21.

62/561-200

dath
@neak.gov.hu

Szegedi Fegyház és Börtön

Tikász Sándor bv. dandártábornok,
intézetparancsnok

6723 Szeged,
Mars tér 13. Pf. 458

62/554-969

szeged.uk
@bv.gov.hu

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Csongrád Megyei Kirendeltsége

Dr. Berta Árpádné
igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/566-028

arpadne.berta
@szgyf.gov.hu

telefon

e-mail cím

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTTAK:
szervezeti egység

vezető

levelezési cím

Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke

Kakas Béla
elnök

6720 Szeged,
Tisza Lajos körút 2-4.

62/886-831

elnok
@csongrad-megye.hu

Csongrád Megyei Önkormány jegyzője

Vadász Csaba
főjegyző

6720 Szeged,
Tisza Lajos körút 2-4.

62/886-840

fojegyzo
@csongrad-megye.hu

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzője

Dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző

6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.

62/530-159

jegyzo
@hodmezovasarhely.hu

Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző

6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.

62/564-364

mozes.ervin
@szeged.eu

Központi Statisztikai Hivatal
Szegedi Főosztály

Kocsis-Nagy Zsolt
főosztályvezető

6726 Szeged,
Jobb fasor 6-10. Pf. 410

62/623-800

info.szeged
@ksh.hu

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szegedi Hatósági Iroda

Szabó Tibor
igazgató

6721 Szeged,
Csongrádi sgt. 15. Pf. 689.

62/568-300

info
@nmhh.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Dr. Makó András
igazgató

6721 Szeged,
Bocskai u. 14. Pf. 890

62/567-500

csongradavig
@nav.gov.hu

––––––––––––––––––
74/80

HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK · CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2017. FEBRUÁR

ÖNKORMÁNYZATI ELÉRHETŐSÉGEK,
POLGÁRMESTEREK ÉS JEGYZŐK CSONGRÁD MEGYÉBEN
Kiemelten jelezve a legutóbb közölt (2016. december 20-i) állapothoz képest bekövetkezett változások

település

Algyő

közös hivatal

nagyközség

Ambrózfalva
Apátfalva

Csanádalberti

község

Árpádhalom
Ásotthalom
Baks

község

község

nagyközség

község

75/80

Nagymágocsi

székhely

e-mail

6750 Algyő,

ph

Kastélykert u. 40.

@algyo.hu

6916 Ambrózfalva, phambroz
Dózsa György u. 1.

@oroscom.hu

6931 Apátfalva,

apatfalva.polg

Templom u. 69.

@vnet.hu

6623 Árpádhalom, pmhivatal
Petőfi u. 17.

@arpadhalom.hu

6783 Ásotthalom, polghiv
Szent István tér 1.

@asotthalom.hu

6768 Baks,

info

Fő u. 92.

@baks.hu

telefon

honlap

polgármester

jegyző

62/517-517

algyo.hu

Molnár Áron

Dr. Varga Ildikó

62/521-010

ambrozfalva.hu

Csirik László

Dr. Sarkadi Péter

62/520-040

apatfalva.hu

Szekeres Ferenc

Dr. Szénási
Hanna

63/456-057

arpadhalom.hu

Szarka Attila

Dr. Vida
Bernadett

62/591-560

asotthalom.hu

Toroczkai László

Dr. Turbucz
Marietta Judit

62/269-233

baks.hu

Búza Zsolt

Dr. Faragó Péter
(mb.)
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település

közös hivatal

Balástya

község

Bordány

nagyközség

Csanádalberti

község

Csanádalberti

Csanádpalota

város

Csanádpalotai

Csanytelek

község

Csengele

község

Csongrád

város

Derekegyház
Deszk
Dóc

község

Csengelei

Szegvári

község

Sándorfalvi

község

Domaszék
Eperjes

község

Fábiánsebestyéni

község

76/80

székhely

e-mail

6764 Balástya,

titkarsag

Rákóczi u. 5.

@balastya.hu

6795 Bordány,

bordany

Benke G. u. 44.

@bordany.hu

6915 Csanádalberti, polghivcsanadalberti
Fő u. 30.

@oroscom.hu

6913 Csanádpalota, pmhiv
Kelemen László tér 10.

@csanadpalota.hu

6647 Csanytelek,

csanytelek

Volentér János tér 2.

@csanytelek.hu

6765 Csengele,

titkarsag

Petőfi u. 13.

@csengele.hu

6641 Csongrád,

csongrad

Kossuth tér 7.

@csongrad.hu

6621 Derekegyház, hivatal
Kossuth u. 4.

@derekegyhaz.hu

6772 Deszk,

ph

Tempfli tér 7.

@deszk.hu

6766 Dóc,

onkormanyzat.doc

Alkotmány u. 17.

@gmail.com

6781 Domaszék,

domaszek

Köztársaság tér 1.

@t-online.hu

6624 Eperjes,

ph.eperjes

Petőfi u. 1.

@tanet.hu

telefon

honlap

polgármester

jegyző

62/278-222

balastya.hu

Ujvári László

Magyar
Mihályné

62/588-510

bordany.com

Tanács Gábor

Dr. Fodor Ákos

62/650-310

–

Csjernyik Zoltán

Dr. Sarkadi Péter

62/263-001

csanadpalota.hu

Kovács Sándor

Kalászné Slajchó
Edit

63/578-510

csanytelek.hu

Forgó Henrik

Kató Pálné

62/586-570

csengele.hu

Kormányos
Sándor

Dr. Tóth Tibor

63/571-900

csongrad.hu

Bedő Tamás
Albert

Dr. Juhász László

63/453-019

derekegyhaz.hu

Szabó István

Gyömbér
Ferencné

62/571-580

deszk.hu

Király László

Dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita

62/570-005

dockozseg.hu

Tóth Margit

Dr. Bánfi Margit

62/284-011

domaszek.hu

Kispéter Géza

Dr. Csányi Imre

63/455-527

eperjes.hu

Kós György
Gergő

Gyurisné Székely
Erika
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település

közös hivatal

Fábiánsebestyén
Felgyő

község

Tömörkényi

község

Ferencszállás
Forráskút
Földeák

község

Kübekházi

község

Földeáki

község

Hódmezővásárhely
megyei jogú város

Királyhegyes

Kistelek

Fábiánsebestyéni

község

Hódmezővásárhelyi
Csanádpalotai

város

székhely

e-mail

6625Fábiánsebestyén, polghivfabian
Szabadság tér 2.

@tanet.hu

6645 Felgyő,

pmhv

Széchenyi u. 1.

@felgyo.hu

6774 Ferencszállás, onkormanyzat
Szegedi u. 53.

@ferencszallas.koznet.hu

6793 Forráskút,

hivatal

Fő u. 74.

@forraskut.hu

6922 Földeák,

foldeak

Szent László tér 1.

@foldeak.hu

6800 Hmvhely,

pmh

Kossuth tér 1.

@hodmezovasarhely.hu

6911 Királyhegyes, kiralyhegyes
Jókai u. 38.

@teleline.hu

6760 Kistelek,

hivatal

Árpád u. 1-3.

@kistelek.hu

telefon

honlap

polgármester

jegyző

63/366-555

fabian
sebestyen.hu

Dr. Kós György

Gyurisné Székely
Erika

63/580-060

felgyo.hu

Horváth Lajos

Dr. Faragó Péter

62/529-505

ferencszallas.hu

Jani János

Dr. Gácsi Zoltán

62/287-222

forraskut.hu

Fodor Imre

Dr. Kapás Anita

62/524-092

foldeak.hu

Hajnal Gábor

Rákóczi Edit

62/530-100

hodmezo
vasarhely.hu

Almási István

Dr. Korsós Ágnes

62/287-945

–

Horváth Lajos

Kalászné Slajchó
Edit

62/598-100

kistelek.hu

Nagy Sándor

Süliné Dr. Terecskei
Erzsébet jegyzőt
tartósan helyettesíti:

Dr. Nagy Rusztem
aljegyző

Kiszombor

nagyközség

Klárafalva

község

Kövegy

Kübekházi
Csanádpalotai

község

77/80

6775 Kiszombor,

phkiszombor

Nagyszentmiklósi u. 8.

@vnet.hu

6773 Klárafalva,

onkormanyzat

Kossuth u. 171.

@klarafalva.koznet.hu

6912 Kövegy,

pmhiv

Kossuth u. 29.

@kovegy.hu

62/525-090

kiszombor.hu

Szegvári Ernőné

Dr. Kárpáti Tibor

62/529-000

klarafalva.hu

Fekete József
István

Dr. Gácsi Zoltán

62/523-820

kovegy.hu

Galgóczkiné
Krobák Mária
Anna

Kalászné Slajchó
Edit
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település

közös hivatal

Kübekháza

község

Magyarcsanád

Makó

község

Kübekházi
Magyarcsanádi

város

székhely

e-mail

6755 Kübekháza,

jegyzo

Petőfi tér 2.

@kubekhaza.hu

6932 Magyarcsanád, info
Templom tér 1.

@magyarcsanad.hu

6900 Makó,

info

Széchenyi tér 22.

@mako.hu

telefon

honlap

polgármester

jegyző

62/254-514

kubekhaza.hu

Dr. Molnár
Róbert

Dr. Gácsi Zoltán

62/520-630

magyar
csanad.hu

Farkas János

Nyergesné
Kovács Erzsébet

62/511-800

mako.hu

Farkas Éva
Erzsébet

Dr. Bálint-Hankóczy
Beatrix jegyzőt
tartósan helyettesíti:

Dr. Szabó Sándor
jegyzői irodavezető

Maroslele
Mártély

község

Mindszent

város

Mórahalom
Nagyér

Nagylak

Hódmezővásárhelyi

község

Csanádalberti

Magyarcsanádi

község

Nagymágocs

nagyközség

78/80

marosleleph

Szabadság tér 1.

@vnet.hu

6636 Mártély,

martelyonk

Rákóczi tér 1.

@okszi.net

6630 Mindszent,

mindszent

Köztársaság tér 31.

@mindszent.hu

6782 Mórahalom, info

város

község

6921 Maroslele,

Nagymágocsi

Szentháromság tér 1.

@morahalom.hu

6917 Nagyér,

igazgatas.nagyer

Szabadság u. 33.

@invitel.hu

6933 Nagylak,

jegyzo

Petőfi u. 14.

@nagylak.hu

6622 Nagymágocs, jegyzo
Szentesi út 42.

@nagymagocs.hu

62/256-033

maroslele.hu

Dr. Martonosi
György

Dr. Dóka Tímea

62/528-062

martely.hu

Borsos József

Dr. Korsós Ágnes

62/527-010

mindszent.hu

Zsótér Károly

Dr. Megyeri
Szilvia

62/281-022

morahalom.hu

Nógrádi Zoltán

Dr. Elekes Petra

62/521-910

nagyer.hu

Lőrincz Tibor

Dr. Sarkadi Péter

62/279-140

nagylak.hu

Locskai Zoltán
alpolgármester

63/363-002

nagymagocs.hu

(időközi választás
március 26-án)

Szebellédi Endre
István

Nyergesné
Kovács Erzsébet
Dr. Vida
Bernadett
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település

közös hivatal

Nagytőke

község

Szentesi

Óföldeák

község

Földeáki

Ópusztaszer
Öttömös
Pitvaros

Pusztamérges
Pusztaszer
Röszke
Ruzsa

Ruzsai
Csanádalberti

község

község

község

Ruzsai
Csengelei

község

Ruzsai

község

Sándorfalva
Szatymaz

város

község

Szeged

megyei jogú város

79/80

e-mail

6612 Nagytőke,

nagytoke

Széchenyi tér 4.

@szentes.hu

6923 Óföldeák,

hivatal.ofoldeak

Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

@gmail.com

6767 Ópusztaszer, opusztaszer

község

község

székhely

Sándorfalvi

Tóhajlat 130.

@invitel.hu

6784 Öttömös,

hivatal

Fő u. 12.

@ottomos.hu

6914 Pitvaros,

polghiv

Kossuth u. 30.

@pitvaros.hu

6785 Pusztamérges, hivatal
Móra tér 2.

@pusztamerges.hu

6769 Pusztaszer,

pmhiv

Kossuth u. 45.

@pusztaszer.hu

6758 Röszke,

roszke

Felszabadulás u. 84.

@roszkenet.hu

6786 Ruzsa,

ruzsa

Alkotmány tér 2.

@ruzsa.hu

6762 Sándorfalva, polghiv
Szabadság tér 1.

@sandorfalva.hu

6763 Szatymaz,

pmhivatal

Kossuth u. 30.

@szatymaz.hu

6720 Szeged,

mozes.ervin

Széchenyi tér 10.

@szeged.eu

telefon

honlap

polgármester

jegyző

63/450-609

nagytoke.hu

Szél Csaba

Dr. Sztantics
Csaba

62/295-603

ofoldeak.hu

Simonné Sinkó
Erika

Rákóczi Edit

62/575-130

opusztaszer
kozseg.hu

Makra József

Dr. Lajkó Norbert

62/589-015

ottomos.hu

Dr. Dobó István

Fődi Anita

62/522-411

pitvaros.hu

Radó Tibor

Dr. Sarkadi Péter

62/286-851

pusztamerges.hu

Dr. Papp Sándor

Fődi Anita

62/576-510

pusztaszer.hu

Máté Gábor

Dr. Tóth Tibor

62/573-030

roszke.hu

Borbásné Márki
Márta

Dr. Gácser Tamás

62/285-011

ruzsa.hu

Sánta Gizella

Fődi Anita

62/572-961

sandorfalva.hu

Gajdosné Pataki
Zsuzsanna Mária

Dr. Bánfi Margit

62/583-560

szatymaz.hu

Barna Károly

Dr. Makay Enikő

62/564-364

szegedvaros.hu

Dr. Botka László

Dr. Mózes Ervin
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település

Szegvár

közös hivatal
nagyközség

Székkutas
Szentes

község

Szentesi

város

Tiszasziget

község

Tömörkény

község

Újszentiván

község

Üllés

Szegvári

Kübekházi
Tömörkényi

nagyközség

Zákányszék
Zsombó

község

nagyközség

Csongrád Megyei
Önkormányzat

––––––––––––––––––

80/80

székhely

e-mail

6635 Szegvár,

polghiv

Szabadság tér 2.

@szegvar.hu

6821 Székkutas,

jegyzo

Béke u. 2.

@szekkutas.hu

6600 Szentes,

sztantics

Kossuth tér 6.

@szentes.hu

6756 Tiszasziget,

tiszasziget

Szent Antal tér 10.

@vnet.hu

6646 Tömörkény, tomorkeny
Ifjúság u. 8.

@tomorkeny.hu

6754 Újszentiván, polgarmesterihivatal
Felszabadulás u. 7.

@ujszentivan.hu

6794 Üllés,

hivatal

Dorozsmai u. 40.

@ulles.hu

6787 Zákányszék, info
Lengyel tér 7.

@zakanyszek.hu

6792 Zsombó,

jegyzo

Alkotmány u. 3.

@zsombo.hu

6720 Szeged,

hivatal

Tisza Lajos körút 2–4.

@csongrad-megye.hu

telefon

honlap

polgármester

jegyző

63/364-800

szegvar.hu

Gémes László

Gyömbér
Ferencné

62/593-050

szekkutas.hu

Szél István

Hunyák
Zsuzsanna

63/510-300

szentes.hu

Szirbik Imre

Dr. Sztantics
Csaba

62/254-022

tiszasziget.hu

Ferenczi Ferenc

Dr. Gácsi Zoltán

63/577-020

tomorkeny.hu

Bánfi Sándor

Dr. Faragó Péter

62/277-021

ujszentivan.hu

Putnik Lázár

Dr. Szentirmay
Sára

62/282-122

ulles.hu

Nagy Attila Gyula

Dr. Borbás
Zsuzsanna

62/590-490

zakanyszek.hu

Matuszka Antal
István

Gárgyán István

62/595-555

zsombo.hu

Gyuris Zsolt

Dr. Csúcs Áron

62/886-840

csongrad
-megye.hu

Kakas Béla elnök

Vadász Csaba

