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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 Csongrád megye jegyzői és munkatársaik, valamint
államigazgatási társszerveink figyelmébe idei második Hivatali Tájékoztatónkat.
Áprilisi számunkban is számos új szakmai anyaggal, aktuális információval
szeretnénk segíteni munkájukat: az anyakönyvi eljárásról, a vidékfejlesztési
feladatokról, a föld-adásvételi szerződésekről és adóeljárási kérdésekről szóló
tájékoztatással a hatósági tevékenységet; míg az energiahatékonysági teendőkről,
a településképi jogalkotásról, a nemzetiségi önkormányzatok idei határidős
feladatairól és a közigazgatási szervek átalakulásáról szóló ismertetővel az
önkormányzati működést igyekszünk gördülékenyebbé tenni. Emellett a kedves
Olvasók figyelmébe ajánljuk az önkormányzatok idei vagyongazdálkodási
konferenciáját, felhívjuk a figyelmet a kiemelt állategészségügyi kockázatokra,
valamint az új Önkormányzati Helpdesk nyújtotta lehetőségekre.
Szokásunkhoz híven megyénk munkaerő-piaci helyzetéről is számot adunk, a
közigazgatáson belüli együttműködést pedig a területi és helyi szintű szervek
elérhetőségeinek folyamatos közlésével igyekszünk megkönnyíteni.
Kívánom, hogy munkája során haszonnal forgassa Tájékoztatónkat!
Szeged, 2017. április 3.

dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott
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MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP
CSONGRÁD MEGYE
2017. FEBRUÁR
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

2016
február

2017
február

12337
5984
6353
3869
3297
2781
1277
1113
1971
3862
1977
240
3570
1594
775
2992
24,3%

január
fő
9286
4325
4961
2857
2445
2110
984
890
1409
3041
2006
156
2119
1704
740
2205
23,7%

1531

1037

1071

6,7

4,9

5,1

2531

2628

2428

9579
4444
5135
3044
2479
2110
1025
921
1460
3143
1773
190
2218
1758
759
2217
23,1

változás az előző
hónaphoz
évhez
%-ban
103,2
77,6
102,8
74,3
103,5
80,8
106,5
78,7
101,4
75,2
100,0
75,9
104,2
80,3
103,5
82,7
103,6
74,1
103,4
81,4
88,4
89,7
121,8
79,2
104,7
62,1
103,2
110,3
102,6
97,9
100,5
74,1
103,3

92,4

70,0

95,9

változás az előző
hónaphoz
évhez
főben
293
-2758
119
-1540
174
-1218
187
-825
34
-818
0
-671
41
-252
31
-192
51
-511
102
-719
-233
-204
34
-50
99
-1352
54
164
19
-16
12
-775
-0,6%
-1,1%
34

-460

0,2

-1,6

-200

-103
* százalékpont

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

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
2016.
február
5730
698
1469
1792
1061
712
875
12337
47940
366628

3/56

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

Nyilvántartott
pályakezdő álláskeresők száma (fő)

Tartósan regisztrált álláskeresők
száma (fő)*

2017.
2017.
2016.
2017.
2017.
2017.
2017.
január
február
február
január
február
február
február
4236
4359
6,2
4,4
4,6
476
1132
574
618
7,4
6,0
6,4
80
117
982
1018
6,0
3,9
4,0
109
264
1557
1583
9,4
8,0
8,1
191
316
688
685
5,9
3,7
3,7
76
113
558
585
9,3
7,1
7,4
71
134
691
731
7,1
5,5
5,8
68
141
9286
9579
6,7
4,9
5,1
1071
2217
36676
38196
8,4
6,3
6,6
4254
9577
288307
296516
8,1
6,3
6,5
31387
78891
* Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők állományában

*

*
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2017. FEBRUÁR VÉGÉN, CSONGRÁD MEGYÉBEN A NYILVÁNTARTOTT
ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 22%-KAL VOLT KEVESEBB, MINT EGY ÉVVEL KORÁBBAN

5730

6000

4359

4000

4236

5000

Nyilvántartott álláskeresők száma Csongrád megyében
2016. február
2017. január
2017. február

3000

Hmvhely

Szentes

Kistelek

731

691

875

585

558

712

688
Makó

685

1061

1583

1557

1018

618

Csongrád

982

1469
Szeged

574

698

1000

0
fő

1792

2000

Mórahalom

Csongrád megyében, 2017. február végén a nyilvántartott álláskeresők száma
9 579 fő, amely 293 fővel, 3,2%-kal lett magasabb, mint az előző hó végi záró
létszám. Az álláskeresők 45,5%-a (4 359 fő) a szegedi, 16,5% (1 583 fő) a makói,
10,6% (1 018 fő) a hódmezővásárhelyi regisztrációban szerepelt. Egy hónap alatt
Szentes kivételével minden járásban nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma.
Szegeden 123 fős (2,9%-os), Csongrádon 44 fős (7,7%-os), Mórahalom térségében
40 fős (5,8%-os), Hódmezővásárhelyen 36 fős (3,7%-os) létszámemelkedés volt
megfigyelhető. Kisteleken 27 fővel (4,8%-kal), Makón 26 fővel (1,2%-kal) nőtt a
nyilvántartásban lévők száma. Szentesen minimális, három fős visszaesés
következett be.
A 2016. februári adatokkal összevetve a tényadatokat, megyei szinten egy év
távlatában jelentős, több mint kettőezer-hétszáz fős (2 758) – 22,4 százalékos –
létszámcsökkenés következett be. A járások közül Szentesen 35,4%-kal (376 fővel),
Hódmezővásárhelyen 30,7%-kal (451 fővel), Szegeden 23,9%-kal (1 371 fővel)
mérséklődött egy év alatt az álláskeresők száma. Kisteleken 17,8%-kal (127 fővel),
Mórahalmon 16,5%-kal (144 fővel), Makón 11,7%-kal (209 fővel), Csongrádon
11,5%-kal (80 fővel) lett alacsonyabb a regisztrációban lévők száma.
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ÁLLÁSKERESŐK RELATÍV SZINTJE
10,0%

A nyilvántartott álláskeresők arányának alakulása (%)
2016. február
2017. február
megye 2016. február
megye 2017. február

9,0%

8,0%

6,7%

7,0%

9,4%

6,0%

5,1%

5,8%

7,1%

3,7%

4,0%

4,6%

2,0%

7,4%

6,4%

3,0%

1,0%

9,3%

5,9%
8,1%

6,0%

6,2%

4,0%

7,4%

5,0%

0,0%
Szeged

Csongrád

Hmvhely

Makó

Szentes

Kistelek

Mórahalom

A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdaságilag aktív népesség
százalékában mért aránya) 2017. február végén – a januárinál 0,2%-ponttal
magasabb – 5,1% volt, mely az egy évvel korábbinál 1,6%-ponttal lett kedvezőbb. A
mutató értéke a megye járásai közül továbbra is Szentesen volt a legalacsonyabb
3,7%-kal, de Hódmezővásárhely térségében is 4% a mutató mértéke. Ebben a
hónapban is Makó térségében volt legmagasabb a ráta értéke, 8,1%-kal. Egy év
alatt Szentesen 2,2%-pontos, Hódmezővásárhelyen 2,0%-pontos, Kisteleken 1,9%pontos, Szegeden 1,6%-pontos csökkenés következett be. A többi járásban 1,0-1,3
százalékpont között alakult a visszaesés mértéke.
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PÁLYAKEZDŐK, TARTÓSAN ÁLLÁSKERESŐK, ISKOLAI VÉGZETTSÉGSZERINTI
ÖSSZETÉTEL
Nyilvántartott álláskeresők számának iskolai végzettség szerinti megoszlása
2017. február
diplomások

gimnázium

100%
37
90%

661
69

60
85

szakközépiskola, technikum
55

53

133
52

szakmunkásképző, szakiskola
26

általános iskola

29
921

60

ált. iskolai végz. nélkül
2194

16707

3808

29538

6466

43532

50
1025

80%

275

576
97

152

191

70%

60%

77

241

1077

401

2110

174

81826

206

161

11402

50%
301
2479
208

40%
1028
30%
662

229

20%

220

106179

271

12812
2794

314
175

923
10%

0%

94

25

17

57

Szeged

Csongrád

Hmvhely

Makó

6
Szentes

28

23

250

1514

18728

Kistelek

Mórahalom

Csongrád
megye

Dél-Alföld

Ország

2017. február végére a nyilvántartásban szereplő pályakezdők száma 1 071 főre
emelkedett, a regisztráltak 11,2%-át képviselik. A fiatalok száma egy hónap alatt 34
fővel emelkedett, ezzel párhuzamosan azonban 460 fővel, 30%-kal elmaradt a
2016. februári pályakezdő zárólétszámtól.
Álláskeresőink 65,4%-a (6 260 fő) kevesebb, mint fél éve; 11,5%-a 6 hónapnál
régebben, de 12 hónapnál rövidebb ideje; 23,1%-a (2 217 fő) egy éve, vagy annál
hosszabb ideje szerepel folyamatosan a nyilvántartásban, tehát tartósan regisztrált
álláskereső. E réteg aránya a járásokban 16,5 és 26% között mozog, Szentesen a
legalacsonyabb, Szegeden a legmagasabb. A tartósan munka nélkül lévők száma
egy hónap alatt 12 fővel nőtt, egy év távlatában pedig 775 fővel, 26%-kal csökkent.
Csongrád megyében az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele egy
hónap alatt kisebb mértékben változott. 2017. február végén a megyében
nyilvántartott álláskeresők 32%-a, 3 044 fő legfeljebb általános iskolát végzett,
26%-uk szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű (2 479 fő). Az álláskeresők 19
százaléka (1 814 fő) szakközépiskolában, három százaléka technikumban fejezte be
tanulmányait. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya meghaladja a tíz
százalékot (1 025 fő). Diplomával az álláskeresők közel tíz százaléka rendelkezett,
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számuk 921 fő volt a vizsgált hónap végén. A felsőfokú végzettségűek 72%-a (661
fő) a szegedi nyilvántartásban szerepel.
A megyében a legfeljebb általános iskolát végzettek száma egy hónap alatt 187
fővel, 6,5%-kal, a szakmunkásoké 34 fővel, az érettségizetteké 41 fővel, a
diplomásoké 31 fővel lett magasabb.
Az országban nyilvántartott álláskeresők 42%-a alacsony iskolai végzettségű
(legfeljebb általános iskolát végzett), közel 28%-uk szakmunkás, mintegy 15%-uk
szakközépiskolát, technikumot fejezett be, 10%-uk gimnáziumban érettségizett,
5,6%-uk diplomás.
Csongrád megyében 32%-os a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya, a
szakmunkásoké 26%-os, a szakközépiskolából, technikumból kikerülteké 22%, a
gimnáziumban érettségizettek aránya 10,5%, a diplomások 9,5%-os részarányt
képviselnek.
Szeged járásban a nyilvántartásban lévők 23,3%-a rendelkezik legfeljebb
általános iskolai végzettséggel, 23,6%-uk szakmunkás, 24,7%-uk szakközépiskolát,
technikumot fejezett be, 13,2%-uk gimnáziumban érettségizett, a diplomások
aránya 15,2%-os. A hódmezővásárhelyi térségben a nyilvántartott álláskeresők
32,5%-a alacsony iskolai végzettségű, 29,5%-uk szakmunkás, 24%-uk
szakközépiskolát, technikumot fejezett be, 8%-uk gimnáziumban érettségizett, 6%uk diplomás.
ÁLLÁSHELYEK
2017. február hónapban a megye foglalkoztatási osztályain bejelentett új
álláshelyek száma 1 321 db volt. A hónap elején meglévő 1 107 álláshellyel együtt
2 428 álláslehetőséget tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső
ügyfeleinknek, 200-zal, 7,5%-kal kevesebbet, mint az előző hónapban, illetve 4%kal kevesebbet az egy évvel korábbinál is. A tárgyhónapban rendelkezésre álló
állásbejelentések 45%-a volt támogatott foglalkoztatásra (főleg közfoglalkoztatás)
vonatkozó igény, az általános, nem támogatott álláslehetőségek száma 1 334 db
volt. Az új állások 51%-ának betöltéséhez legfeljebb általános iskolai végzettség
elegendő volt, 26%-ához szakmunkás, illetve szakiskolai végzettség, 19%-ához
érettségi, 4%-ához diploma volt szükséges. A február hónapban érvényes
munkaerőigények 28%-a az ipar (beleértve az építőipart is), 21%-a a közigazgatás
(közfoglalkoztatás), 10,5%-a a kereskedelem területéről származott.
––––––––––––––––––
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AZ ANYAKÖNYVI ELJÁRÁSOKAT
ÉRINTŐ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSOKRÓL
Rácz Diána
anyakönyvi felügyelő
(Hatósági Főosztály · Hatósági és Oktatási Osztály)

KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA, NAGYPÉNTEK
A Kttv.1 93. § (1) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától a Közszolgálati
Tisztviselők Napja (július 1.) NEM MUNKASZÜNETI NAP.
A Kttv. 93. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a
232/A. §-ban foglaltak szerint egy további munkaszüneti napot állapíthat meg. A
Kttv. 232/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselőtestülete – a (2) bekezdésben foglalt feltétellel – rendeletben rendelkezhet arról,
hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati
Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
A Kttv. 232/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat képviselőtestületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal összefüggésben
keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele
biztosítja.
Fentiek alapján a Kttv. szerint július 1-je nem munkaszüneti nap, így főszabály
szerint aznap lehet és kell is házasságkötést tartani, de mivel a Kttv. 232/A. § (1)
bekezdése lehetőséget ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének arra, hogy
rendeletben július 1-jét munkaszüneti nappá nyilvánítsa, így nem vették ki az At.ből,2 mert vagylagos lehetőséget biztosít.
Továbbá az egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő
nyilvánításával összefüggő módosításáról szóló 2017. évi XIII. törvény módosításai
is érintették az At-t.

1
2

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
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MUNKASZÜNETI NAPOK 2017. ÉVBEN:











2017. január 1.
2017. március 15.
2017. április 14. Nagypéntek
2017. április 16–17. (Húsvét)
2017. május 1.
2017. június 4–5. (Pünkösd)
2017. augusztus 20.
2017. október 23.
2017. november 1.
2017. december 25–26. (Karácsony)
RAGADVÁNYNEVEK
Az At. 55. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint az anyakönyvbe korábban
bejegyzett betűjel, a családi név részét nem képező ragadványnév és egyéb jelzés
– az 53. §-ban és a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – nem viselhető, és azt
az anyakönyvi kivonat kiállításánál, valamint az anyakönyvi kivonat adattartalmát
képező adatokra vonatkozó adattovábbítás során figyelmen kívül kell hagyni.
A ragadványnevekkel kapcsolatos jelzésekre tekintettel a családi név korrekciójára
irányuló eljárás 2016. november 12. napjától az anyakönyvbe korábban bejegyzett
ragadványnevek viselésére is kiterjesztésre került.
Az At. 55. § (5) bekezdése alapján az anyakönyvbe korábban bejegyzett
ragadványnév viselhető többtagú családi névként, ha az erre irányuló szándékot
az érintett az anyakönyvvezetőnél írásban bejelenti. Ebben az esetben is – a
kérelmező erre irányuló nyilatkozata alapján választott – legfeljebb két tagú családi
név viselhető.
HALÁLESET STATISZTIKA
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII.3.)
Korm. rendelet 8. § (1a) bekezdése alapján a haláleset statisztikai
számbavételéhez szükséges adatszolgáltató lapot az anyakönyvvezető tölti ki és
továbbítja a Központi Statisztikai Hivatal felé.
ADATSZOLGÁLTATÁS
A külföldi állampolgárokkal kapcsolatos adatszolgáltatás módja 2017. január 1.
napjával megváltozott. 21 ország (Algéria, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Ciprus,
Csehország, Franciaország, Horvátország, Irak, Lengyelország, Macedónia,
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Montenegró, Németország, Olaszország, Ausztria, Románia, Szerbia, Szíria,
Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Tunézia) esetében a Kormányhivatal feladata
minden anyakönyvi esemény megtörténtekor az anyakönyvi kivonat kiállítása és
annak továbbítása az illetékes Nagykövetség vagy a Külügyminisztérium felé.
A többi országban csak a halálesetre vonatkozóan végzi ezt a feladatot a
Kormányhivatal.
Azon országok esetében, ahol csak értesítést kell küldeni, az továbbra is az
anyakönyvvezetők feladata maradt.
Ezeket az értesítéseket a továbbiakban nem a Miniszterelnökségnek, a korábbi
központi anyakönyvi szervnek (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal), hanem a
Csongrád Megyei Kormányhivatal részére, a racz.diana@csongrad.gov.hu e-mail
címre, elektronikus levél formájában szükséges megküldeni. Az értesítés bármilyen
formában történhet, lehet az egy EAK-ból generált adatszolgáltatás, vagy egy
felsorolás az érintett külföldi állampolgárok anyakönyvi eseményeire és személyes
adataira vonatkozóan.
ILLETÉKMENTES ELJÁRÁSOK
A közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről
szóló 2017. évi II. törvény módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt
is.
Az abban foglaltak alapján 2017. március 16. napjától minden anyakönyvi kivonat
– a korábbi 2000 Ft-os illeték helyett – illetékmentes.
Továbbá a családi név korrekciójára irányuló eljárás (megkülönböztető betűjel,
kötőjel viselése, törlése és a ragadványnevek viselésével kapcsolatos eljárás) is
illetékmentessé vált.
__________________
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AZ ÉPÍTMÉNYADÓ TÁRGYI
HATÁLYÁRÓL
Dr. Kazy Zoltán
hatósági szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Hatósági és Oktatási Osztály)

A települési önkormányzatok részéről több megkeresés is érkezett hivatalunk
Hatósági és Oktatási Osztályához – konkrét ügyek kapcsán – az építményadó tárgyi
hatályával összefüggésben. Az illetékes adóhatóságok döntéseivel szemben
ugyanis az adózók többször is fellebbezést terjesztettek elő, melyben kérték a
korábbi évekre befizetett építményadó összegének a visszatérítését. Ennek
indokaként valamennyi esetben a Kúria Kfv.I.35.198/2015/4. számú ítéletére
hivatkoztak, miszerint kizárólag a lakások, valamint a Htv.1 52. § 47. pontjában
szabályozott „egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek” után kell építményadót
fizetni. Álláspontjukat azzal is indokolták, hogy a „nem lakáscélú épület” fogalma
2015. január hó 1. napja óta szerepel a Htv. értelmező rendelkezései között.
A Kúria Kfv.I.35.198/2015/4. számú ítéletével összefüggésben először is fontosnak
tartom kiemelni, hogy az mindössze azt mondja ki, hogy a Htv. 52. § 47. pontja
taxatív felsorolással határozza meg az „egyéb nem lakás céljára szolgáló
épületek” fogalmát (a hivatkozott ítélet 6. oldalának 2. bekezdése). A Htv. 11. § (1)
bekezdése ugyanakkor egyértelműen úgy fogalmaz, hogy az építményadó tárgyi
hatálya a lakás és nem lakás céljára szolgáló épületekre terjed ki. Az természetesen igaz, hogy 2015. január hó 1. napja előtt a Htv. nem határozta meg a nem lakás
céljára szolgáló épületek fogalmát, azonban a tárgyi hatályt megállapító
jogszabályhely – Htv. 11. § (1) bekezdése – és a lakás fogalmának – Htv. 52. § 8.
pont – összevetéséből egyértelműen beazonosíthatóak voltak azok az adótárgyak,
melyek nem lakás céljára szolgáló épületeknek minősülnek. Mindezek mellett a
Htv. rendelkezései nem tartalmaznak olyan kitételt, miszerint a nem lakás céljára
szolgáló épületek köre megegyezik a Htv. értelmező rendelkezéseiben külön nevesített épületfajták (pl.: kereskedelmi egység, szállásépület, egyéb nem lakás céljára
szolgáló épület) fogalom-meghatározásaiban szereplő épületek csoportjával.
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. május hó 10. napján kelt NGM/18530/
2016. számú tájékoztató levele is részletesen foglalkozik a fenti témával. A
Minisztérium iránymutatása szerint „a Htv. alkalmazásában minden olyan épület,
amely nem minősül a Htv. szerinti lakásnak, a nem lakás célú épület fogalmába
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tartozott 2014. december 31-ig is, függetlenül attól, hogy azt a Htv. egyes
épületfajtákra meghatározott fogalma példálózó jellegű vagy taxatív felsorolással tartalmazta-e vagy sem. Álláspontom szerint megalapozottan nem vonható le
olyan következtetés, mely szerint egy, a Htv. 11. § (1) bekezdése szerinti építmény
körébe tartozó épület a törvényben szabályozott két csoport (lakás, illetve nem
lakás céljára szolgáló épület) egyikébe se tartozna, ne lenne építményadó-köteles”.
Említést érdemel továbbá az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi
CXXVI. törvény indokolása is, melyben többek között rögzítésre került, hogy a
törvény a számított érték alapú adóztatás 2009. évi bevezetésére tekintettel, a
jogalkalmazást elősegítendő, a Htv. hatályos értelmező rendelkezéseinek kisebb
korrekcióját foglalja magában, illetve a számított érték alapú adóztatáshoz
szükséges új fogalmak bevezetéséről is rendelkezett. A számított érték meghatározásával kapcsolatban a törvény új fogalomként határozta meg a kereskedelmi
egység, valamint az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület fogalmát. A hivatkozott épület fogalom tehát 2009. január hó 1. napját megelőzően nem is szerepelt
a Htv. értelmező rendelkezései között, azonban az építményadó tárgyi hatálya
már akkor is a lakásra és a nem lakás céljára szolgáló épületekre terjedt ki. A
fentiekből tehát egyértelműen következik, hogy a „nem lakás céljára szolgáló
épület” fogalma nem azonos az „egyéb nem lakás céljára szolgáló épület” fogalmával, hiszen a két fogalom között érdemi/tartalmi különbséget jelent az egyéb szó.
A korábban hivatkozott minisztériumi iránymutatás szerint az említett
definícióknak (mint például a kereskedelmi egység, szállásépület, egyéb nem lakás
céljára szolgáló épület) adott esetben kihatásuk lehet az adóalany
adókötelezettségére; ugyanis előfordulhat, hogy az önkormányzati adórendelet
kifejezetten a törvényi fogalmakhoz rendel eltérő adómértéket, vagy pedig a
magánszemély adóalanyok kapcsán a meghatározott épületfajta fogalmába
tartozó adótárgy esetén adómentességet állapít meg. Mindezek mellett
statisztikai célokat is szolgálnak, ugyanis e fogalmakat használta a települési
önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991
(V. 21.) PM rendelet is [jelenleg a 37/2015 (XII. 28.) NGM rendelet hivatkozik rájuk].
Ez ugyanakkor nem változtat azon a tényen, hogy a „nem lakás céljára szolgáló
épület” fogalma egy olyan gyűjtőfogalom, amelybe a rendeltetésére tekintet
nélkül beletartozik minden olyan épület (épületrész), amely nem minősül lakásnak.
A fentebb kifejtetteket összefoglalva tehát egyértelmű, hogy a hivatkozott
Kfv.I.35.198/2015/4. számú Kúriai ítélet mindössze azt mondja ki, hogy az „egyéb
nem lakás céljára szolgáló épület” fogalmát a Htv. taxatív felsorolással határozza
meg. Tekintettel azonban arra, hogy a „nem lakás céljára szolgáló épület”
fogalmába 2015. január hó 1. napját megelőzően is beletartozott minden olyan
épület, ami nem minősül lakásnak, ezért a Htv. 52. § 47. pontjában nem szereplő
építményfajták is építményadó kötelesek voltak már a jogszabály módosítását
megelőzően is, így az ügyfelek adó-visszaigénylései nem megalapozottak.
__________________
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IDEIGLENES JELLEGŰ IPARŰZÉSI
TEVÉKENYSÉG ESETÉN AZ
ADÓKÖTELEZETTSÉG IDŐTARTAMA
Dr. Kazy Zoltán
hatósági szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Hatósági és Oktatási Osztály)

A Htv.1 38. § (2) bekezdése értelmében a 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
tevékenység végzés esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység
megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítéselfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.
Kérdésként merült fel az egyik önkormányzatnál – de valószínűleg több
önkormányzatot is érinteni fog –, hogy ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
végzése esetén az iparűzési adó számításánál az adókötelezettség időtartamát az
adott településen hogyan kell figyelembe venni, ha a megrendelő a vállalkozóval
több településre egy szerződést kötött, és a teljesítés elfogadását a szerződéssel
érintett összes településen elvégzett építési tevékenység befejezését követő
időpontra kötötték ki. Az adókötelezettség időtartamának a számítására a
szerződés szerinti teljesítés-elfogadás napja az irányadó, vagy az adott településen
ténylegesen végzett tevékenység kezdő és befejező időpontja figyelembevételével
történhet? Ez utóbbi esetben ugyanis komoly problémát jelentene az
adóhatóságnak, hogy egy esetleges ellenőrzési eljárásban az adott településen
végzett tényleges munkavégzés időtartamát kell bizonyítania, mivel ez összetett
építőipari tevékenység esetén különös nehézséget okozna.
A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy ideiglenes jellegű az
iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet
folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a
folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven
belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Mindezek mellett a Htv.
38. § (2) bekezdése értelmében „a 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
tevékenység-végzés esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység
megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítéselfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja”.
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A hivatkozott jogszabályhely egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a tevékenység
megkezdésének a napjától a teljesítés elfogadás napjáig terjedő időszak
valamennyi naptári napja beleszámít az adókötelezettség időtartamába. A jelenleg
hatályos szöveg módosítására 2013. január hó 1. napján került sor. Ezt megelőzően
a Htv. 38. § (2) bekezdése mindössze azt monda ki, hogy „az önkormányzat
illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség
időbeni terjedelmére”. Vagyis a korábbi szabályozásban mindössze a tevékenység
végzés időtartama szerepelt, amelyből valóban levonható olyan következtetés,
hogy abba kizárólag a tényleges munkavégzés időtartama számít bele. A
módosítást követően ugyanakkor a hivatkozott jogszabályhelyben a jogalkotó
pontosította az adókötelezettség időtartamát és feltüntetésre került az is, hogy
abba valamennyi naptári nap beletartozik.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2012. évi CLXXVIII. törvény indokolási részében rögzítésre került a változtatás
konkrét indoka is: „A hatályos Htv. szerinti építőipari tevékenység-végzés esetén az
ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség időtartamának
számítása több esetben vita forrása az adóhatóság és az adózó között. E vitát
küszöböli ki a törvény azzal, hogy a felek közti szerződésben foglaltakat alapul
véve egyértelművé teszi az ideiglenes jellegű építőipari tevékenységvégzés
kapcsán az iparűzési adókötelezettség időtartamának kezdő- és végnapját, azaz
az adóköteles tevékenység keletkezésének és befejezésének időpontját”.
A gyakorlatban a tevékenység megkezdése napjának meghatározása jellemzően az
építési napló bejegyzése alapján történhet, nevezetesen a tevékenység-végzés
tényleges megkezdésének első napja az építési napló első bejegyzésében
szereplő nap. Az adott tevékenység megszűnésének napja pedig az a nap, amikor a
megrendelő a vállalkozótól a munkát átveszi, és elismeri annak elvégzését. Ezen
aktusról jellemzően készül jegyzőkönyv, így a jegyzőkönyvben említett nap lehet
a tevékenység befejezésének a napja. Kiemelendő továbbá, hogy – tekintettel az
ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység átalányjellegére – a tevékenységvégzés
időtartamát naptári évenként kell meghatározni.
A fentieket összegezve tehát megállapítható, hogy egy esetleges ellenőrzési
eljárásban nem kell bizonyítania az adóhatóságnak a vállalkozó adott településen
végzett tényleges munkavégzésének az időtartamát; azonban az iparűzési
tevékenység kezdő- és végnapjának a pontos meghatározása elengedhetetlen az
adókötelezettség időtartamának a megállapításához.
__________________
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A MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÁSI
SZERV GYAKORLATI ÚTMUTATÓJA
Dr. Regős-Benák Edit
osztályvezető
(Hatósági Főosztály · Földhivatali Osztály)

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre kötött adásvételi szerződések,
valamint a haszonbérleti szerződések kifüggesztésével összefüggésben a
mezőgazdasági igazgatási szerv számtalan esetben tapasztalja azt, hogy a
szerződéseken lévő jegyzői záradékok hiányosak, vagy azok tartalma eltérő az
iratjegyzékben vagy jegyzői megkeresésben foglaltaktól.
Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése, valamint a
11. § (1) bekezdése szerint mind az adásvételi szerződésre, mind a haszonbérleti
szerződésre rá kell vezetni:
 a kifüggesztés időpontját
 a közlés kezdő napját
 a határidő utolsó napját (azzal a figyelemfelhívással, hogy ezen határidő
jogvesztő).
A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. § (1b) bekezdése értelmében az elfogadó
nyilatkozat benyújtásakor, amennyiben a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó
nyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, a jegyzőnek rögzítenie
kell annak tényét, hogy:
 az elfogadó nyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, és
 az azon szereplő aláírást saját kezű aláírásának ismerte el.
A mezőgazdasági igazgatási szerv a tulajdonszerzésre vonatkozó jóváhagyási
eljárása során több esetben állapította azt meg, hogy a jegyző az elfogadó
nyilatkozaton nem rögzítette a fenti jogszabályi rendelkezésben foglalt tényeket,
sőt a személyes benyújtás ténye egyéb iratból sem volt megállapítható.
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A képviselő-testület kifogást elbíráló döntéseinek meghozatala során az alábbiakra
hívom fel a figyelmet.
A képviselő-testületnek a kifogás elbírálása kapcsán a tényállást tisztáznia, a
döntését pedig indokolnia szükséges. A meghozott döntést pedig minden jogosult
félnek meg kell küldenie. Amennyiben az agrárkamarai állásfoglalásban több
(támogatott/nem támogatott) személy kerül feltüntetésre, akkor mindenképpen
szükséges egyértelműen megjelölni azt, hogy a kifogást be nem nyújtott személyt a
megváltoztató döntés érinti-e, azaz a támogatott/nem támogatott pozíciója
változik-e. A pontatlan megfogalmazás miatt ugyanis sérülhet a jogorvoslati jog.
__________________
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BEMUTATKOZIK AZ
ÖNKORMÁNYZATI HELPDESK
Dr. Gyüre Izabella
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal fenntartásában működő Önkormányzati
Helpdesk 2017. február 1-jétől áll a Jegyző Kollegák és Munkatársaik
rendelkezésére az onkormanyzat.csmkh.hu címen. Az elektronikus felület útnak
indításával a Kormányhivatal
– a hagyományos kapcsolattartási lehetőségek mellett –
egy olyan új és korszerű kommunikációs csatornát kívánt
bevezetni, amelynek használata felgyorsítja és egyszerűbbé teszi az információcserét.
A Helpdesk elsődleges vívmánya, hogy a helyhatósági
ügyekben valamely önkormányzat által feltett kérdésekre – akár szóban – adott
válaszaink, jogi állásfoglalásaink egyúttal a többi önkormányzat számára is elérhetővé válnak.
A kérdező önkormányzat anonimitása természetesen biztosított, ugyanis a konkrét
ügyekben felmerülő kérdéseiket a Kormányhivatal válaszával együtt absztrakt
módon, a jogi megoldás lényegét összefoglalva tesszük közzé a felületen.
További előny, hogy a szakmai anyagaink és a jegyzői értekezletek előadásai egy
helyen összegyűjtve szintén elérhetővé és visszakereshetővé válnak a jegyzők és a
hivatali szakapparátus számára.
A különböző ügyekben felmerült kérdések megválaszolása és a szakmai anyagaink
megosztása mellett, igyekszünk a Helpdesk felületén keresztül minden
önkormányzatokat érintő hasznos és időszerű információról tájékoztatást nyújtani.
Munkatársaink a tartalmat folyamatosan frissítik, így az olvasó később is biztos
lehet benne, hogy nem fog elavult információkba ütközni.
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A Helpdesket a Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya működteti,
ám – az önkormányzatok részéről felvetett szakkérdésektől függően – a Kormányhivatal más szervezeti egységei számára is lehetséges tájékoztatási felületet jelent.
Megjegyzendő, hogy az új felületnek nem célja újabb bürokratikus terhet róni az
önkormányzati hivatalokra, csupán eszközt biztosít a jegyzők gyors és alapos
szakmai tájékozódásához. Ennek jegyében szívesen várjuk a Jegyző Kollegáknak a
felület eredményesebb működésére vonatkozó javaslatait.
A Helpdesk elindításával kapcsolatos eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a
jegyzők általában nyitottak a kommunikáció ezen új formájára és készséggel veszik
igénybe a felület nyújtotta lehetőségeket.
Továbbra is bíztatni szeretnénk minden Jegyző Kollégát és Munkatársaikat, hogy
használják a Helpdesket, olvassák frissülő bejegyzéseinket – ha pedig egy konkrét
kérdésben van szükségük jogi támpontokra, keressenek rá a Helpdesken, vagy
tegyék fel – akár a megszokott csatornákon, akár a „Kérdés” gombra kattintva –
hogy legjobb tudásunk szerint megválaszolhassuk.
__________________
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A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
2017. ÉVI HATÁRIDŐS FELADATAI
Dr. Koréh Zoltán
hatósági szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

Feladat

Határidő

Jogszabály

1.

A helyi önkormányzattal kötött megállapodás
felülvizsgálata (30 napon belül szükséges átvezetni
a helyi és a nemzetiségi SZMSZ-ben)

2017. január 31.

Njtv. 80. § (2) bek.

2.

Költségvetési tervezet benyújtása

2017. február 15.

Áht. 24. § (3) bek.,
26. §

3.

A nemzetiségi önkormányzat saját bevételeinek
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő 3 évre várható összegének meghatározása

legkésőbb a költségvetési
rendelet elfogadásáig

Áht. 29/A. §

4.

Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

2017. március 31.

Kbt. 42. § (1) bek.,
5. § (1) bek. c) pont

5.

Zárszámadási tervezet képviselő-testület elé
terjesztése

úgy, hogy a képviselő-testület
elé terjesztést követő 30 napon Áht. 91. § (1) és (3)
belül, de legkésőbb 2017. május bek.
31-éig hatályba lépjen

6.

Képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

2017. január 31.

Njtv. 103. § (1) bek.

7.

Vagyonkimutatás-kötelezettség a
vagyonállapotról

éves zárszámadással
egyidejűleg

Áht. 91. § (2) bek. c)
pont, (3) bek.

8.

Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó
előzetes adatszolgáltatási kötelezettség

költségvetést követően, de
legkésőbb március 16-áig

353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 3. §
(1) bek.

9.

A 2016. évi feladatalapú támogatásról szóló
elszámolás EMET részére történő megküldése

2017. június 15.

Támogatói okirat
5.4. pont

10.

A feladatalapú támogatásról szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló benyújtása a miniszter
számára

támogatás felhasználását
Kvtv2017 9. számú
melléklet III. 3. d)
követő 45 napon belül, de
legkésőbb 2019. március 15-éig pont

11.

Közmeghallgatás

évente

Njtv. 97. § bek.

12.

Társulások működéséről szóló beszámoló

évente

Mötv. 93. § 14. pont,
Njtv. 143. § (2) bek.
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ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK:
Áht.

2011. CXCV. törvény az államháztartásról

Kbt.

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

Kvtv2017

2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

Mötv.

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Njtv.

2011. CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

353/2011. (XII. 30.)

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól

Korm. rendelet

__________________
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A MEZŐGAZDASÁGI, AGRÁRVIDÉKFEJLESZTÉSI, VALAMINT
HALÁSZATI TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS
EGYÉB INTÉZKEDÉSEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁS EGYES
KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Dr. Hajnal Péter
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

A Magyar Közlöny 2016. évi 199. számában megjelent a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
módosításáról szóló 2016. évi CXLIX. törvény.
A módosítás értelmében a jogszerű földhasználat igazolásának sorrendje a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárások tekintetében az alábbiakkal egészült ki.
„44. § (7) A (4) bekezdés alkalmazásában jogszerű földhasználónak minősül a
következő sorrend szerint az az ügyfél, aki vagy amely – amennyiben az egyes
támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e
dátumról – a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjára
vonatkozóan, az általa igényelt terület vonatkozásában
a) a földhasználati nyilvántartásba földhasználóként bejegyzett,
b) a családi gazdaságokról vezetett nyilvántartásba családi gazdálkodóként
bejegyzett vagy családi gazdaság alapításáról szóló megállapodással
rendelkezik és abban családi gazdálkodóként szerepel,
c) haszonbérleti, felesbérleti, részesművelési, szívességi földhasználati,
rekreációs célú földhasználati vagy alhaszonbérleti szerződés, továbbá – a
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
szóló 2013. évi CCXII. törvény 70. §-a vagy 76. §-a szerinti – használati
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d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)

rendről szóló megállapodás, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.
törvény 18. § (5) bekezdése szerinti megbízási szerződés (ide értve nemzeti
park igazgatóság által kötött szerződést is), valamint bíróság ideiglenes
intézkedése alapján földhasználó, továbbá honvédelmi rendeltetésű
terület esetében annak használatára szerződés alapján jogosult,
az ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelőként, haszonélvezőként vagy a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:159. §-a szerinti
használat jogának jogosultjaként bejegyzett, valamint a vagyonkezelőként
bejegyzett költségvetési szerv költségvetési szervnek minősülő jogutódja,
az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként vagy szövetkezeti
földhasználat jogosultjaként bejegyzett,
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
42. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben az a személy, aki a
földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználóval kötött írásbeli
megállapodással rendelkezik,
az osztatlan közös tulajdonban álló földterületen a tulajdoni hányadát
meghaladó mértékű területen a tulajdoni hányadát meghaladó mértékű
terület vonatkozásában a gazdálkodó tulajdonostárs, ha a földhasználati
nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre és
rendelkezik a terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli
megállapodással és a használat tényét az általa vezetett gazdálkodási
napló alátámasztja,
osztatlan közös tulajdonban álló földterületen gazdálkodó
tulajdonostársnak nem minősülő személy, ha a földhasználati
nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre és
rendelkezik a terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli
megállapodással és a használat tényét az általa vezetett gazdálkodási
napló alátámasztja,
az a)-h) pontok szerinti jogszerű földhasználó közeli hozzátartozója,
a jegyző által a kérelem benyújtására nyitva álló határidő alatt kiállított
és az adott terület használatának tényét igazoló hatósági
bizonyítvánnyal rendelkezik.”

A törvény ezen módosítása alapján tehát a jogszerű földhasználat igazolható a
jegyző által a kérelem benyújtására nyitva álló határidő alatt kiállított és a
földhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal is.
__________________
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TÁJÉKOZTATÁS A VIII.
ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONGAZDÁLKODÁSI
KONFERENCIÁRÓL
Dr. Csongrádi Helga
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

A Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárainak
tájékoztatása értelmében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE)
Államtudományi és Közigazgatási Kara, valamint a Budapest Főváros Vagyonkezelő
Központ Zrt. ismét – immár nyolcadik alkalommal – megrendezi az Önkormányzati
Vagyongazdálkodási Konferenciát.
A konferencia időpontja 2017. április 28. (péntek), helyszíne az NKE Ludovika
Campusa (1083 Budapest, Ludovika tér 2.).
Csatoltan elérhető az esemény meghívója és programja. A szervezők a
rendezvényre való jelentkezési szándékot 2017. április 10. napjáig kérik jelezni az
alábbi elérhetőségen:
https://docs.google.com/forms/d/1UuiH9x8Uva56KXi7qb3Dga_y7yIln7Vj_EhA
WBjSWl8/viewform?edit_requested=true
Meghívó és programterv:
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzativagyongazdalkodasi-konferencia
__________________
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AZ ÖNKORMÁNYZATOK
ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI
INTÉZKEDÉSI TERVVEL
KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL
Dr. Valastyán Réka
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

A közintézményi épületek üzemeltetőinek energiamegtakarítási intézkedési terv
készítési kötelezettsége, illetve ennek kapcsán a szakmai tanácsadást biztosító NEH
irodák felállítása vonatkozásában – a 2017. március 27-én tartott jegyzői
értekezleten elhangzottak alapján – az alábbiakról szeretném tájékoztatni:
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehtv.)
11/A. §-ában megfogalmazott kötelezettségek alapján 2017. január 1-től a
közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló
épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet energiamegtakarítási
intézkedési terv készítésére kötelezett, továbbá a közintézményi épületek
üzemeltetőjének gondoskodnia kell az épület használóinak energiahatékonysági
szemléletformálásáról.
A közintézményi épületek üzemeltetői az energiamegtakarítási intézkedési tervet
(ötévente), és az annak teljesüléséről szóló jelentést (évente) köteles megküldeni a
Nemzeti Energetikusi Hálózat (NEH) területileg illetékes irodája felé. Az erre előírt
jogszabályi határidő első alkalommal 2017. március 31. Ezen felül együttműködnek
a NEH-hel a jogszabályban meghatározott feladataik ellátása során.
Az Ehtv. rendelkezése szerint közintézménynek minősül: a közbeszerzésekről szóló
törvényben (a továbbiakban: Kbtv.) meghatározott ajánlatkérő szervezet. A Kbtv. 57. §-ai sorolják fel az ajánlatkérő szervezeteket.
Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7/C. § (1) bekezdése értelmében – a NEH
létrehozása és feladatainak ellátása a fővárosi és megyei kormányhivatalok
feladata. A NEH irodák székhelyét és illetékességi területét a R. 10. számú
melléklete határozza meg.
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A NEH IRODÁINAK SZÉKHELYE ÉS ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE CSONGRÁD
MEGYÉBEN:
Szeged – Csongrád Megyei Kormányhivatal, melynek illetékessége
 a Szegedi Járási Hivatal,
 a Kisteleki Járási Hivatal, valamint
 a Mórahalmi Járási Hivatal illetékességi területére;
Hódmezővásárhely – Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal, melynek illetékessége
 a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal,
 a Szentesi Járási Hivatal, valamint
 a Csongrádi Járási Hivatal illetékességi területére;
Makó – Makói Járási Hivatal, melynek illetékessége
 a Makói Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki.
Az Ehtv. 21/D. §-a alapján a NEH célja a közintézmények – köztük az önkormányzatok –, valamint a vállalkozások energiahatékony működésének és a lakosság
energiafogyasztás-csökkentésének szakmai tanácsadással történő elősegítése.
Továbbá a NEH-et alkotó irodákban szakmai tanácsadást végző természetes
személy az lehet, aki rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú
végzettséggel és nem áll a szakterületének megfelelő tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A NEH irodáiban az energetikai szakmai tanácsadást a kormányhivatal erre kijelölt
munkatársai fogják végezni a feladat ellátásához szükséges képzés elvégzését
követően. A képzésre 2017. tavaszán kerül sor a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) és Magyar Mérnöki Kamara közös
szervezésében. Erre tekintettel a kapcsolattartók személyéről, elérhetőségéről
később tudunk tájékoztatást adni, ahogyan az érdemi szakmai segítség
nyújtására is csak a képzést követően kerülhet sor.
A feladatok vonatkozásában az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez használható minta dokumentum, valamint az épületek használóinak
energiahatékonysági szemléletformáláshoz alkalmazható módszertan már
közzétételre került, a MEKH által üzemeltetett enhat.mekh.hu honlapon továbbra
is elérhető. A kötelezettségek teljesítéséhez ezen dokumentumok tanulmányozása
javasolt. Az energiamegtakarítási intézkedési terv önállóan, vagy akár szervezeten
belüli, illetve külső szakmai segítség igénybevételével is elkészíthető.
Fentiekre tekintettel a kormányhivatal a kötelezettség teljesítésére jogszabályban
rögzített határidőt rugalmasan kezeli.
Amennyiben a kormányhivatal a feladatellátással kapcsolatosan további érdemi
információval rendelkezik, arról haladéktalanul tájékoztatja a Tisztelt Jegyző
Kollégákat.
__________________
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AZ ORSZÁGOS ILLETÉKESSÉGŰ SZERVEK HATÁSKÖRI
VÁLTOZÁSAI
Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző és
Dr. Koréh Zoltán hatósági szakügyintéző
(Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

hatáskör 2016.12.31-ig (jogelőd)

1.

Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal
(BÁH)

változás jellege

módosító jogszabály

hatáskör 2017.01.01-től (jogutód)

átkerült feladat- és hatáskörök

névváltozás

BMHr. 7. §

Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal (BMH)

bevándorlási és menekültügyi feladatok

egyes feladatok
átadása

JogutR. 9. § (1)-(2)
bek.

Budapest Főváros
Kormányhivatala (BFKH)

– a BÁH által ellátott állampolgársági feladat- és hatáskörök;
– az Anyakönyvi tv. 12/A. § (2) bek. a) pont ab) alpont, 14. § (2),
46. § (4), 70. § (3) és (5) bek. szerinti hazai anyakönyvezési
feladat- és hatáskörök, 89. § (4) bek. szerinti eljárás, továbbá a
névváltoztatási eljárással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

2.

Bűnügyi Szakértői és
Kutatóintézet (BSZKI)

jogutódlással
megszűnt

NSZKKr. 8. §

Nemzeti Szakértői és Kutató
Központ (NSZKK)

jogutód

3.

Egészségügyi
Készletgazdálkodási Intézet
(EKI)

jogutódlással
megszűnt

JogutR. 17. §

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ (ÁEEK)

jogutód

4.

Egészségügyi Nyilvántartási és
Képzési Központ (ENKK)

jogutódlással
megszűnt

JogutR. 18. § (2) bek.

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ (ÁEEK)

általános jogutód
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hatáskör 2016.12.31-ig (jogelőd)

5.

változás jellege

Eszterháza Kulturális, Kutató- és jogutódlással
megszűnt
Fesztiválközpont

módosító jogszabály

hatáskör 2017.01.01-től (jogutód)

átkerült feladat- és hatáskörök

JogutR. 38. § (2) bek.

„NISTEMA” Kereskedelmi és
Szolgáltató Nonprofit Kft.

általános jogutód

Miniszterelnökség

a) a kulturális örökség elemeinek nyilvántartásával […]
b) a kulturális javak védelmével és a műtárgyfelügyelettel […]
c) a világörökséggel,
d) a nemzetközi ügyekkel,
e) az állami elővásárlási jog gyakorlásával,
f) a tudományos gyűjtemények kezelésével […]
g) a kulturális örökségi értékek osztályozásával,
h) az örökségvédelmi tanácsadói testületek működtetésével,
i) a kulturális örökség elemei védettségével […]
j) a kulturális örökségvédelem területét érintő szakértői
tevékenységgel […] összefüggő feladatok

JogutR. 34. § (4) bek.

Budavári Ingatlanfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft.

a) a Kötv. 7. § 20. pontja szerinti nagyberuházás […]
b) a régészeti feltárások végzésénél alkalmazott
szempontrendszerek […]
c) a régészeti örökség felkutatásában való közreműködése;
d) a Forster Központ megvalósítása alatt álló egyes kiemelt […]
e) a Forster Központ által ellátott létesítménygazdálkodási […]
f) a kulturális örökség kezelésével kapcsolatos információk […]
g) a veszélyeztetett műemlékek helyzetének […]
h) a kulturális örökséget érintő fejlesztési programok […]
i) a kulturális örökségre alapozott projektek […]
j) a vagyonkezelt ingatlanokra vonatkozóan […]
k) a kulturális örökséget érintő […]
l) a Forster Központ által ellátott egyéb […] feladatok.

JogutR. 34. § (3) bek.

Magyar Művészeti Akadémia
(MMA)

Magyar Építészeti Múzeum fenntartói feladatai

Miniszterelnökség

a) az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0043 […]
b) az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014; […]
c) az EKOP-2007/1.2.2 […]
d) az EKOP-1.A.1-08/B-2009-0009 […] projektben.

JogutR. 34. § (2) bek.

6.

Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ

jogutódlással
megszűnt

JogutR. 35. § (7) bek.
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7.

8.

9.

10.

hatáskör 2016.12.31-ig (jogelőd)

változás jellege

módosító jogszabály

hatáskör 2017.01.01-től (jogutód)

átkerült feladat- és hatáskörök

Földmérési és Távérzékelési
Intézet (FÖMI)

jogutódlással
megszűnt

JogutR. 24. §

Budapest Főváros
Kormányhivatala (BFKH)

általános jogutód

JogutR. 23. § (1) bek.

Herman Ottó Intézet Nonprofit
Kft.

a megszűnt Hermann Ottó Intézet feladatai

JogutR. 23. § (2) bek.

Pest Megyei Kormányhivatal
(PMKH)

– 83/2003. (VII. 16.) FVM rendeletben; valamint
– 1/2010. (I. 14.) FVM rendeletben foglalt ügyek

JogutR. 26. § (2) bek.

Igazságügyi Minisztérium (IM)

általános jogutód

JogutR. 26. § (3) bek.
c) pontja

Budapest Főváros
Kormányhivatal (BFKH)

kárpótlással összefüggő hatósági feladatok

JogutR. 26. § (3) bek.
a)-b) pontjai

általános vagy speciális
illetékességgel eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal,
illetve a járási (fővárosi kerületi)
hivatal

– az áldozatsegítéssel összefüggő, elsőfokú hatósági eljáráshoz
kapcsolódó feladatok,
– a jogi segítségnyújtással összefüggő, hatósági és igazságügyi
igazgatási eljáráshoz kapcsolódó feladatok

JogutR. 26. § (3) bek.
d) pontja

Magyar Bírósági Végrehajtói
Kar

az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali
működésének és magatartásának rendszeres ellenőrzése

JogutR. 26. § (3) bek.
e) pontja

Közbeszerzési Ellátási
Főigazgatóság (KEF)

Igazságügyi Hivatal munkavégzéséhez szükséges tárgyi
eszközökhöz – ide nem értve az informatikaitelekommunikációs eszközöket – kapcsolódó vagyonkezelői
jogok és kötelezettségek, valamint a 250/2014. (X. 2.) Korm.
rendelet 3. § (1) bek. a) pontja szerinti ellátási feladatok

JogutR. 26. § (3) bek.
f) pontja

Nemzeti Infokommunikációs és
Szolgáltató Zrt. (NISZ)

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt ellátási feladatok

NSZKKr. 8. §

Nemzeti Szakértői és Kutató
Központ (NSZKK)

jogutód

Hermann Ottó Intézet

Igazságügyi Hivatal (IH)

Igazságügyi Szakértői és Kutató
Intézetek (ISZKI)
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jogutód nélkül
megszűnt

jogutódlással
megszűnt

jogutódlással
megszűnt
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hatáskör 2016.12.31-ig (jogelőd)

változás jellege

módosító jogszabály

hatáskör 2017.01.01-től (jogutód)

átkerült feladat- és hatáskörök

JogutR. 8. § (2) és (7)
bek.

Belügyminisztérium (BM)

– általános jogutód;
– a 2016.12.03-án a KEKKH-nál folyamatban lévő, a FelülvR. által
a BM hatáskörébe utalt elsőfokú hatósági eljárások

Budapest Főváros
Kormányhivatala (BFKH)

– 2016.12.03-án a KEKKH-nál folyamatban lévő, a Budapest
Főváros Kormányhivatala hatáskörébe utalt elsőfokú hatósági
eljárások;
– „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány”,
továbbá önálló mellékletei kiállításával, cseréjével,
visszavonásával összefüggő hatósági ügyek a 318/2001. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján

JogutR. 8. § (3) bek.

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. (NISZ)

a) az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető
rendszere (KÉR) működtetésével,
b) az okmánylogisztikai feladatok ellátásával,
c) a 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) és a 185 hívószámokon
elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer
működtetésével,
d) – az összerendelési nyilvántartás kivételével – a szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök) nyújtásával
összefüggésben a KEKKH által 2016.12.31. napjáig ellátott, a
309/2011. Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő
informatikai és az elektronikus hírközlési tárgyú feladatokkal
kapcsolatos magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a
feladatok ellátásához szükséges eszközök tekintetében a
vagyoni jogok és kötelezettségek

JogutR. 41. § (2) bek.

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM)

jogutód

Felülvtv. 46/K. § (1)
bek.

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (MK NZrt.)

a KKK által a Kkt. 32. § (6) bek. alapján ellátott országos közúti
vagyonkezelői feladatok

JogutR. 8. § (6) bek.;
FelülvR. 48. § (1) bek.

11.

12.

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala (KEKKH)

Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ (KKK)
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jogutódlással
megszűnt

jogutódlással
megszűnt
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hatáskör 2016.12.31-ig (jogelőd)

változás jellege

módosító jogszabály

hatáskör 2017.01.01-től (jogutód)

átkerült feladat- és hatáskörök

182/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti feladatok

13.

Külügyi és Külgazdasági Intézet
(KKI)

jogutód nélkül
megszűnt

JogutR. 39. § (2) bek.

Külgazdasági és
Külügyminiszter (KKM) a
Demokrácia Központ
Közalapítvány (DEMKK)
közreműködésével

14.

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal (MKEH)

jogutódlással
megszűnt

JogutR. 32. §

Budapest Főváros
Kormányhivatala (BFKH)

általános jogutód

15.

Magyar Nemzeti Digitális
Archívum és Filmintézet
(MaNDA)

egyes feladatok
átadásra kerültek

JogutR. 12. § (1)-(2)
bek.

Forum Hungarikum Közhasznú
Nonprofit Kft.

MaNDA feladatai közül:
a) közreműködés a kulturális javak digitalizálása;
b) közreműködés a kulturális digitális adatbázisok metaadatsztenderdjeinek és nyilvántartó rendszereinek egységesítése;
c) részvétel a nemzeti kulturális digitális kataszter kialakítása;
d) közreműködés a közgyűjteményi digitalizálási stratégia
végrehajtása

16.

Mezőhegyesi Állami Ménes

jogutódlással
megszűnt

JogutR. 40. § (2) bek.

Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt.

jogutód

JogutR. 20. § (2) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI)

általános jogutód

JogutR. 20. § (3) bek.

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ (ÁEEK)

NEFI által végzett egészségügyi szolgáltatói feladatok

JogutR. 20. § (4) bek.

Országos Közegészségügyi
Intézet (OKI)

NEFI európai uniós projektjei megvalósításával és az e feladat
menedzsmentjével kapcsolatos feladatok

17.

Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet (NEFI)
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megszűnt
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hatáskör 2016.12.31-ig (jogelőd)

18.

19.

20.

21.

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH)

Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság (NFH)
Nemzeti Közlekedési Hatóság
(NKH)

Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága (NKAI)

31/56

változás jellege

egyes feladatok
tekintetében
jogutódlás

módosító jogszabály

hatáskör 2017.01.01-től (jogutód)

átkerült feladat- és hatáskörök

Földművelésügyi Minisztérium
(FM)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet alapján a fővárosi- és megyei
kormányhivatalok, továbbá járási hivatalaik földművelésügyi
hatósági és földügyi igazgatási feladat- és hatásköreinek
gyakorlásával összefüggő szakmai irányító feladatok

Pest Megyei Kormányhivatal
(PMKH)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendeletben meghatározott
állatvédelmi, borászati, erdészeti, élelmiszerlánc-felügyeleti,
halgazdálkodási, növénytermesztési, talajvédelmi, tenyésztési,
vadászati feladat- és hatáskörök, továbbá a másodfokú
földművelésügyi igazgatási hatáskörök

megyei kormányhivatalok

383/2016. (XII.2.) Korm. rendeletben megjelölt agrárkármegállapító, állatvédelmi, borászati, erdészeti, élelmiszerláncfelügyeleti, földművelésügyi igazgatási, halgazdálkodási,
mezőgazdasági igazgatási, növénytermesztési,
pálinkaellenőrzési, talajvédelmi, telepítési, tenyésztési és
vadászati, földügyi igazgatási feladat- és hatáskörök

JogutR. 27. § (2) bek.

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM)

általános jogutód

JogutR. 27. § (3) bek.

Pest Megyei Kormányhivatal
(PMKH)

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bek.-ében és 3. § (3)
bek.-ében meghatározott feladat- és hatáskörök

JogutR. 28. § (2) bek.

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM)

általános jogutód (kivéve: a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
eltérő rendelkezése esetén)

JogutR. 13. § (2) bek.

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (EMET)

általános jogutód

JogutR. 13. § (3) bek.

Pest Megyei Kormányhivatal
(PMKH)

az Emtv. 6. §-ában meghatározott előadó-művészeti
szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és
szolgáltatási feladat- és hatáskörök

JogutR. 25. § (1) bek.

jogutódlással
megszűnt

jogutódlással
megszűnt

jogutódlással
megszűnt
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hatáskör 2016.12.31-ig (jogelőd)

22.

23.

Nemzeti Művelődési Intézet
(NMI)

Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal (NRSZH)
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változás jellege

jogutód nélkül
megszűnt

jogutódlással
megszűnt

módosító jogszabály

hatáskör 2017.01.01-től (jogutód)

átkerült feladat- és hatáskörök

JogutR. 11. § (2)-(4)
bek.

a Lakitelken működő
Alapítvány kizárólagos
tulajdonában álló NMI
Művelődési Intézet Nonprofit
Kft.

– a Kultv. 84. § (2) bek.-ében és 87. §-ában ellátott közfeladatok;
– az NMI által végzett tevékenység támogatásáról rendelkező
hatósági szerződésben az NMI helyébe lépett, és az NMI-nek a
Kulturális Közfoglalkoztatási Programban betöltött
közfoglalkoztatói státuszához kapcsolódó valamennyi jog és
kötelezettség;
– az európai uniós forrásból finanszírozott folyamatban lévő
pályázatok, valamint folyamatban lévő és fenntartási
kötelezettséggel terhelt projektek tekintetében az NMI e
pályázatokkal és projektekkel összefüggő közfeladatok

JogutR. 10. § (2) bek.

Budapest Főváros
Kormányhivatala (BFKH)

az NRSZH által ellátott valamennyi feladat, kivéve az SZGYF, az
EMMI és az ONYF hatáskörébe utalt feladatok

JogutR. 10. § (3) bek.

Szociális Gyermekvédelmi
Főigazgatóság (SZGYF)

a) a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet […]
b) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által a
rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és
orvosszakértői szervi feladatok tekintetében végzett […]
c) a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások […]
d) a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben […]
e) a szociális ágazat képzési, továbbképzési, […]
f) a Szociális Ágazati Portál működtetése,
g) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi […]
h) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások […]
i) a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai […]
j) a fejlesztő foglalkoztatás […], valamint a szociális intézményi
foglalkoztatás és a szociális foglalkoztatás […]

JogutR. 10. § (4) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI)

a) a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások […]
b) a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti
szervként […]
c) az Európai Társadalombiztosítási Platformban […]

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI · CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2017. ÁPRILIS

hatáskör 2016.12.31-ig (jogelőd)

változás jellege

módosító jogszabály

hatáskör 2017.01.01-től (jogutód)

átkerült feladat- és hatáskörök

Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság (ONYF)

a) a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer […]
b) a szociális és gyermekvédelmi ellátások […]
c) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi […]
d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások,
gyermekjóléti alapellátások és szakellátások […]
e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és
gyermekjóléti alapellátások […]
f) az egyes szociális szolgáltatásokra várakozó személyekről […]
g) az egységes örökbefogadási nyilvántartással összefüggő

JogutR. 10. § (6) bek.
f) pontja

Csongrád Megyei
Kormányhivatal (CsMKH)

a Szeged, Sólyom utca 2. telephelye tekintetében a CsMKH a
jogutód az ott ellátott szakértői bizottsági feladatok és az
akkreditált munkáltatók, szolgáltatók helyszíni ellenőrzésével
összefüggő feladatok feltételeinek biztosítása tekintetében, ha
a (7) bek. másként nem rendelkezik

JogutR. 10. § (5) bek.

24.

Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)

egyes feladatok
átadásra kerültek

JogutR. 33. § (1) bek.

Pest Megyei Kormányhivatal
(PMKH)

319/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott hatósági
feladat- és hatáskörök

25.

Népművészeti Intézet

jogutód nélkül
megszűnik

FelülvR. 1. §

–

–

Felülvtv. 1. § (1) bek.

Eszterházy Károly Egyetem

jogutód

Felülvtv. 1. § (2) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI)

az ágazati kutatási, fejlesztési, tartalmi, módszertani és
tankönyvfejlesztési, -kiadási tevékenység, valamint a
tartalomszolgáltatási és köznevelési tankönyvellátási feladatok
irányításával kapcsolatos OFI-feladatok

Könyvtárellátó Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (KELLO)

– az OFI által kiadott köznevelési tankönyvek sokszorosítási, e
tankönyvekkel kapcsolatos készletraktározási és kereskedelmi
feladatok;
– az OFI által 2016. december 31-ig elindított köznevelési
tankönyvek sokszorosításával összefüggő közbeszerzési
eljárások

26.

Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet (OFI)

jogutódlással
megszűnik
Felülvtv. 1. § (3) és (9)
bek.
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hatáskör 2016.12.31-ig (jogelőd)

27.

28.

29.

30.

31.

változás jellege

Országos Betegjogi, Ellátottjogi,
jogutódlással
Gyermekjogi és Dokumentációs megszűnik
Központ (OBDK)

Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP)

Országos Epidemiológiai
Központ (OEK)

Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség (OKTF)

Országos Közegészségügyi
Központ (OKK)
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névváltozás és
egyes feladatok
átadása

2017.03.31-ével
jogutódlással
megszűnt

jogutódlással
megszűnt

névváltozás

módosító jogszabály

hatáskör 2017.01.01-től (jogutód)

átkerült feladat- és hatáskörök

JogutR. 16. §

Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI)

jogutód

EbszR. 14. § (1) bek.

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő (NEAK)

OEP feladatai (kivéve: az EMMI, ONYF, valamint a BFKH
hatáskörébe utalt feladatok)

JogutR. 14. § (2)-(3)
bek.

Emberi Erőforrás
Minisztériuma (EMMI)

– a NEAK üzemeltetésével, gazdálkodásával kapcsolatos
feladatok;
– az OEP Egészségbiztosítási Alap irányításával kapcsolatos
feladatok.

JogutR. 14. § (4) bek.

Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság (ONYF)

OEP-től átkerült pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel és az
utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

JogutR. 14. § (5) bek.

Budapest Főváros
Kormányhivatala (BFKH)

az EbszR. 7. § (4) bek. alapján az OEP-től átkerült feladatok

JogutR. 21. § (2) bek.

Országos Közegészségügyi
Intézet (OKI)

általános jogutód

JogutR. 20. § (3) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI)

OEK stratégiai és módszertani feladatai

JogutR. 22. § (2) bek.

Pest Megyei Kormányhivatal
(PMKH)

általános jogutód

JogutR. 22. § (3) bek.

Földművelésügyi Minisztérium
(FM)

– az OKTF-nek a Ktd.-ben az állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet számára meghatározott igazgatási feladatai;
– a Ktv. 92. § szerinti hatósági feladatok

JogutR. 22. § (4) bek.

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM)

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. 10. § d) és e) pontjában, 12. §
b) pontjában foglalt hatósági feladatok

JogutR. 21. § (2) bek.

Országos Közegészségügyi
Intézet (OKI)

névváltozás
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32.

33.

hatáskör 2016.12.31-ig (jogelőd)

változás jellege

módosító jogszabály

hatáskör 2017.01.01-től (jogutód)

átkerült feladat- és hatáskörök

Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság (ONYF)

egyes feladatok
átadásra kerültek

JogutR. 15. § (1) bek.

Budapest Főváros
Kormányhivatala (BFKH)

az ONYF Központjának egyes hatósági feladat- és hatáskörei

JogutR. 19. § (2) bek.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI)

általános jogutód

JogutR. 19. § (3) bek.

Országos Közegészségügyi
Intézet (OKI)

a) európai uniós projektjei megvalósításával és az e feladat
menedzsmentjével kapcsolatos feladatai, továbbá
b) a munkaegészségügyi feladatai (kivéve: a stratégiai és
módszertani jellegű munkaegészségügyi feladatok)

JogutR. 19. § (4) bek.

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ (ÁEEK)

az OTH praxisprogramokkal kapcsolatos feladatai

JogutR. 19. § (5) bek.

Budapest Főváros
Kormányhivatala (BFKH), ill. a
megyei kormányhivatalok

az OTH-nak a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben megjelölt
feladat- és hatáskörei

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
(OTH)

jogutódlással
megszűnt

ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK:
BMHr.
EbszR.

361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról
386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
2016. évi CIV. törvény a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények
módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről
350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról

FelülvR.
Felülvtv.
JogutR.
NSZKKr.

__________________
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KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET TÁJÉKOZTATÓI

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI
KÉZIKÖNYVRŐL, TELEPÜLÉSKÉPI
RENDELETRŐL
Sári Zsolt
állami főépítész
(Kormánymegbízotti Kabinet)

2016. június 23-án kihirdetésre került a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény), majd végrehajtására 2016. december
15-én módosult a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet).
A Törvény új jogalkotási feladatot bíz a településekre, miszerint a helyi
önkormányzat
képviselő-testülete
megalkotja,
vagy
módosítja
a
Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban településképi rendeletét. Ennek
határideje a Törvény 16. § (2) bekezdése szerint 2017. október 1. Fontos kiemelni,
hogy ezzel egyidejűleg a helyi építési szabályzatban foglalt településképi
követelményeket is csak 2017. szeptember 30-ig lehet alkalmazni.
A településképi rendelet megalapozására kell elkészíteni a Településképi Arculati
Kézikönyvet, mely munka támogatására településenként 1 millió Ft forrást kíván a
Kormány biztosítani. Ez az összeg a település nagyságától vagy lakosságszámától
független. A határidő rövidsége miatt, a munka elvégzése után is lehívható lesz az
összeg.
A feladatok elvégzését a Kormányrendelet települési főépítész alkalmazásához
köti, melynek feltételeit a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet rögzíti. Fontos kiemelni, hogy megyei jogú város csak kinevezéssel
alkalmazhat főépítészt, egyéb település megbízási szerződés alapján is. A főépítész
nem csak egy településen láthatja el a feladatot, térségeknek célszerű összefogni,
és közösen, térségi települési főépítészt alkalmazni.
Az Arculati Kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési
önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el. A Kézikönyvre
vonatkozó tartalmi követelményeket a Kormányrendelet 12. melléklete
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tartalmazza. A Kézikönyvben célszerű a településen kívánatos jó példák
szerepeltetése, ajánlott olyan ábrázolási forma választása, ami alapján nem
beazonosítható az adott épület. Például sematikus ábrák, egyes épületrészletek
fotózása, dokumentálása. A Kézikönyv a település teljes közigazgatási területére
készül, így fontos a beépítésre nem szánt, külterületi részek formálására vonatkozó
javaslatok szerepeltetése is.
Várhatóan az év második felétől a Lechner Nonprofit Kft. is segítséget nyújt a
Kézikönyv szerkesztésében, azonban a fellelhető minták nem kötelezőek, a
Kézikönyvnek szerkeszthető formában, papír formátumú dokumentálásra alkalmas
digitális formátumban kell készülnie. A jogszabály alapján a Kézikönyv
véleményezése a Lechner Nonprofit Kft. által működtetett tak.lechnerkozpont.hu
egyeztető felületen keresztül történhet, ahová ügyfélkapus regisztrációt követően
lehet bejelentkezni, és a Kézikönyv véleményezési anyagát feltölteni.
A témával kapcsolatosan segítséget és információt a Kormányhivatal Állami
Főépítészi Iroda terület- és településrendezési munkatársai, Asszony Emma
(asszony.emma@csongrad.gov.hu)
és
Sándor
Gabriella
(sandor.gabriella@csongrad.gov.hu) nyújtanak.
__________________
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NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI
FŐOSZTÁLY

RÓKÁK VESZETTSÉG ELLENI ORÁLIS
IMMUNIZÁLÁSA
Dr. Makayné dr. Pálfi Tímea
hatósági állatorvos
(Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály ·
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály)

2017 tavaszán Csongrád megyében ismét sor kerül a rókák veszettség elleni orális
immunizálására. A kampány célja, hogy a fertőzést a vadon élő állatok között
fenntartó rókák minél nagyobb arányban védetté váljanak a betegséggel szemben.
A veszettség vírusára a vadon élő és házi emlősfajok, valamint az ember egyaránt
fogékonyak. Állatról emberre terjedő betegség (zoonózis), mely döntően a fertőzött
állat harapásával terjed, és minden fajban következetesen halálos kimenetelű agyés gerincvelő-gyulladást okoz. A tünetek jelentkezése után a betegséget gyógykezelni nem lehet, így a hangsúly a megelőzésen van, melynek része az ebek évenkénti kötelező védőoltása, valamint a vadállományokban a fertőzöttség fő fenntartóinak, a vörös rókáknak csalétekbe rejtett oltóanyaggal történő immunizálása.
Az állategészségügyi hatóság 1992 óta évente két alkalommal szervezi meg az
oltóanyagot tartalmazó csalétkek kihelyezését, melyet döntően repülőgépről
szórnak ki az ország területének mintegy kétharmadán, a lakott területek
kivételével. A vakcinázott területeken piros színű figyelemfelhívó plakátokkal,
valamint önkormányzati hirdetmények útján tájékoztatják a lakosságot az
immunizálással kapcsolatos alapvető tudnivalókról.
Idén tavasszal április 1. és 6. között végzik az oltóanyag kihelyezését Csongrád
megye területén. Annak érdekében, hogy a kihelyezett csalétkeket a célállatok
vegyék fel, a járási főállatorvosok a szórás első napjától kezdődően 3 hetes
időtartamra ebzárlatot, valamint legeltetési tilalmat rendelnek el.
Idén márciusban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) laboratóriuma
kimutatta a veszettség vírusát egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében talált, rendellenesen viselkedő rókából. 2016-ban ugyanebben a térségben talált rókatetemből
is izolálták a kórokozót. A NÉBIH 2016-ban figyelemfelkeltő kampányt indított,
melynek weboldalán (veszettsegmentesites.hu) részletes ismeretterjesztő anyag
érhető el a lakosság részére a betegséggel és annak megelőzésével kapcsolatban.
__________________
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MAGYARORSZÁG HATÁRÁBAN AZ
AFRIKAI SERTÉSPESTIS
a http://portal.nebih.gov.hu alapján összeállította:
Dr. Makayné dr. Pálfi Tímea
hatósági állatorvos
(Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály ·
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály)

Afrikai sertéspestis (ASP) vírusát mutatták ki Magyarországhoz közel, a kárpátaljai
Nagyszőlősön. A megfigyelési körzet Magyarország és Románia területére is
átnyúlik. Az emberre nézve nem, ugyanakkor a sertésekre, vaddisznókra rendkívül
veszélyes, nem gyógyítható betegség. Hazánkban eddig még nem jelent meg a
vírus, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívja az állattartók, a
vadászok és a lakosság figyelmét a megelőzés fontosságára.
Az állategészségügyi hatóság mindent megtesz a behurcolás megakadályozásáért,
azonban fontos az állattartók, a vadászok és a lakosság közreműködése is.
Lényeges például, hogy a határon sertéshúst, húskészítményt még magáncélra is
tilos behozni! Ha valaki elhullott vaddisznó tetemet lát, értesítse az állategészségügyi hatóságot vagy a vadászatra jogosultat a vizsgálatok mihamarabbi elvégzése
céljából! A sertéstartók kiemelten ügyeljenek a járványvédelmi intézkedések
betartására, a házi sertések vaddisznóval vagy abból származó hulladékkal ne
érintkezzenek, valamint a gazdák, ha tüneteket észlelnek állataikon, haladéktalanul
jelezzék állatorvosuknak!
A megelőzés szempontjából legfontosabb teendők elérhetők a NÉBIH honlapján:
http://portal.nebih.gov.hu/-/rovid-ismerteto-az-afrikai-sertespestisrol-es-kozepeuropai-megjelenesenek-veszelyerol
__________________
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MADÁRINFLUENZA-HELYZET
a http://portal.nebih.gov.hu alapján összeállította:
Dr. Lamperné dr. Horváth Éva
osztályvezető
(Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály ·
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály)

A H5N8 vírus tavaly novemberi megjelenése óta eltelt időszak szakmai
tapasztalatai szerint a madárinfluenza Magyarországon eddig 233 állattartó telepet
fertőzött meg, ami miatt 3,2 millió baromfit kellett kényszerből leölni és megsemmisíteni. A vadmadarak által terjesztett vírus emberre nem veszélyes, ugyanakkor a becslések szerint eddig mintegy 7 milliárd forint közvetlen kárt okozott a
baromfiágazatnak, melyből a kormány eddig több mint 3 milliárd forintot kifizetett.
A legfőbb cél a járvány teljes megállítása, az újabb kitörések megakadályozása. A
betegség terjedésének megakadályozását, valamint a védekezést jelentősen
nehezíti a vadmadár állomány nagyfokú fertőzöttsége, helyenként a baromfiállományok sűrűsége, valamint az állattartó telepek gyenge járványvédelmi szintje.
Az azonnal meghozott járványvédelmi intézkedéseket kiegészítette az országos
főállatorvos 3/2017. számú határozata, amely minden baromfitartó számára
kötelező, szigorúbb járványvédelmi, állat-egészségügyi és higiéniai előírásokat
fogalmazott meg.
Az előírás célja a baromfiállományok, különösen a szabadtartású víziszárnyas
telepek járványügyi biztonságának fokozása a madárinfluenza vírus okozta károk
csökkentése és a későbbi kockázatok mérséklése érdekében.
A fertőződés és az állományok közötti terjedés megakadályozásához
elengedhetetlen az állattartó létesítmények járványvédelmi zártságának fokozása.
Ennek érdekében a főállatorvosi határozat részletesen tartalmazza a legfontosabb
előírásokat. A 2017. február 17-től hatályban lévő utasítás szerint a betelepítés
várható időpontjáról legalább 3 héttel korábban írásban tájékoztatni kell az
illetékes hatóságot. A takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani, nyílt vízből pedig
tilos itatni. Egy telepre kizárólag akkora állományt lehet betelepíteni, amelynél
biztosítható, hogy szükség esetén minden állat bezárható legyen. A határozat
tartalmazza a zárt építmények vízi szárnyasok, illetve egyéb szabadon tartott
baromfik sűrűségnek megfelelő minimum alapterületét is.
A részletes előírások elérhetők a Földművelésügyi Minisztérium weboldalán:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=301#!DocumentBrowse
__________________
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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
––––––––––––––––––
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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
Dr. Makai Éva
Tóth Renáta
Sári Zsolt
Farkas Gábor

gyura.szabina
makai.eva
toth.renata
sari.zsolt
farkas.gabor.szeged

Kommunikációs vezető

Varga Márta

62/562-684
62/562-606
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
Mityók Mihály
dr. Baunoch Magdolna
Fődi Edit
dr. Bakos Tamás
Mátó Melinda
dr. Bosnyákovits
Tünde
dr. Lamperné dr. Horváth Éva
dr. Kiss Edit
dr. Kátai Andrea

62/621-475
62/562-660
62/680-411
62/562-695
62/562-693
62/562-668
62/562-674
62/681-702

szabo.gabor
pap.agnes
mityok.mihaly
baunoch.magdolna
fodi.edit
bakos.tamas
mato.melinda

horvath.eva
kiss.edit
katai.andrea

dr. Szubally Brúnó

62/680-800
62/681-716
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

63/814-717

otvos.agnes

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

telefon

70/382-9177

30/218-6359

70/680-5587

@csongrad.gov.hu

schleining.ibolya

bosnyakovits.tunde

(nincs kinevezve)

dr. Ötvös Ágnes
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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
dr. Fülöp Renáta

62/681-001
62/681-002
62/681-014

reczi.zsanett
rostas.ferencne
fulop.renata

Főosztályvezető

Schultz József

62/814-905

schultz.jozsef

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

(nincs kinevezve)

Király János
dr. Szabó Csilla
Kertész Péter

62/814-923
62/814-913
62/814-919

kiraly.janos
szabo.csilla
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
62/242-895
62/681-054
62/681-005

manyaine.gabriella
bereczki.pal
vaczine.maria
szekely.eva

Népegészségügyi Osztály

Mányainé Piti Gabriella
Bereczki Pál
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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(nincs kinevezve)

70/509-0442

@csongrad.gov.hu
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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
Kovácsné dr. Nagy
Katalin

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

toth.erika
csehek.agnes
levai.aniko

62/681-301

nagy.katalin

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

hivatalvezető

70/454-8872

szanto.maria

Ivanovné Makovits
Tünde

62/280-126

makovits.tunde

62/681-385
62/681-352

farkas.csaba.morahalom
csala.eva

62/681-356

balint.melinda

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

@csongrad.gov.hu

hivatalvezető-helyettes

MAKÓI JÁRÁSI HIVATAL
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály

MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATAL
Foglalkoztatási Osztály

(nincs kinevezve)

hivatalvezető-helyettes

70/436-22-47

lakatostoth.andor

hivatalvezető-helyettes

Földhivatali Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Kormányablak Osztály
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Farkas Csaba
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
nagy.agnes
vig.erika

hivatalvezető-helyettes

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály

Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi
Főosztály

Főosztályvezető

Pintér Tamásné

62/561-630
62/680-800
62/680-757
70/382-3252

pinter.tamasne

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

Sápiné dr. Török
Magdolna

62/680-366

sapine.magdolna

Egészségbiztosítási Osztály

Biczók Gyöngyi

62/680-202

biczok.gyongyi

Családtámogatási Osztály 2.
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Tóth Ferencné

62/680-260

toth.ferencne

Főosztályvezető

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

Főosztályvezető
Hatósági Főosztály I.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Gyámügyi Osztály
Hatósági és Oktatási Osztály
Népegészségügyi Osztály
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dr. Kocsis Krisztina
Leinweberné
Hankóczy Nikolett
Nagy Ágnes Eszter
Vig Erika

(nincs kinevezve)
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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.

István Beatrix
dr. Kiss Zsuzsanna

62/561-616
62/680-019

istvan.beatrix
kiss.zsuzsanna

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. Csupernyák Csilla

Népegészségügyi Osztály

dr. Szécsényi Réka

––––––––––––––––––
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mb.
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. Égető Gábor
járási hivatalvezető

6800 Hódmezővásárhely,
Ady Endre út 14.

62/681-018

egeto.gabor
@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. Lakatos-Tóth Andor
járási hivatalvezető-helyettes

6900 Makó, Széchenyi tér
22.

62/681-428

lakatostoth.andor
@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
@ah.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 Balázs József
Tankerületi Központ
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

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Dél-alföldi Régió

Gergely László
régióvezető

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

56/505-780

nfa
@nfa.hu
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szervezeti egység

vezető

levelezési cím

telefon

e-mail cím

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

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 Önkormányzat 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

––––––––––––––––––
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telefon

e-mail cím
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ÖNKORMÁNYZATI ELÉRHETŐSÉGEK,
POLGÁRMESTEREK ÉS JEGYZŐK CSONGRÁD MEGYÉBEN
Kiemelten jelezve a legutóbb közölt (2017. február 3-i) állapothoz képest bekövetkezett változások

település

Algyő

közös hivatal

nagyközség

Ambrózfalva
Apátfalva

Csanádalberti

község

Árpádhalom
Ásotthalom
Baks

község

község

nagyközség

község
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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. Veres Péter
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település

közös hivatal

Balástya

község

Bordány

nagyközség

Csanádalberti

község

Csanádpalota

Csanytelek

város

község

Csongrád

város

Derekegyház

Dóc

Csanádpalotai

község

Csengele

Deszk

Csanádalberti

község

Csengelei

Szegvári

község

Sándorfalvi

község

Domaszék

község
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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

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

Perneki László
alpolgármester

Dr. Szabó Tímea

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

Dr. Szecskó
Tamás

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

(időközi választás
2017. június 11-én)
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település

közös hivatal

Eperjes

Fábiánsebestyéni

község

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

6624 Eperjes,

ph.eperjes

Petőfi u. 1.

@tanet.hu

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

63/455-527

eperjes.hu

Kós György
Gergő

Gyurisné Székely
Erika

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

Dr. Szabó Tímea

Nagy Sándor

Süliné Dr. Terecskei
Erzsébet jegyzőt
tartósan helyettesíti:

62/598-100

kistelek.hu

Dr. Nagy Rusztem
aljegyző

Kiszombor

nagyközség

Klárafalva

község
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Kübekházi

6775 Kiszombor,

ph

Nagyszentmiklósi u. 8.

@kiszombor.hu

6773 Klárafalva,

onkormanyzat

Kossuth u. 171.

@klarafalva.koznet.hu

62/525-090

kiszombor.hu

Szegvári Ernőné

Dr. Kárpáti Tibor

62/529-000

klarafalva.hu

Fekete József
István

Dr. Gácsi Zoltán
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település

Kövegy

közös hivatal
Csanádpalotai

község

Kübekháza

község

Magyarcsanád

Makó

község

Kübekházi
Magyarcsanádi

város

székhely

e-mail

6912 Kövegy,

pmhiv

Kossuth u. 29.

@kovegy.hu

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

62/523-820

kovegy.hu

62/254-514

kubekhaza.hu

62/520-630

magyar
csanad.hu

62/511-800

mako.hu

polgármester
Galgóczkiné
Krobák Mária
Anna
Dr. Molnár
Róbert
Farkas János

Farkas Éva
Erzsébet

jegyző
Dr. Szabó Tímea
Dr. Gácsi Zoltán
Nyergesné
Kovács 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
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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,

Szentháromság tér 1.

@morahalom.hu

6917 Nagyér,

igazgatas.nagyer

Szabadság u. 33.

@invitel.hu

6933 Nagylak,

jegyzo

Petőfi u. 14.

@nagylak.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

Nyergesné
Kovács Erzsébet
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település

közös hivatal

Nagymágocs

nagyközség

Nagymágocsi

Nagytőke

község

Szentesi

Óföldeák

község

Földeáki

Ópusztaszer
Öttömös
Pitvaros

Csanádalberti

Pusztamérges
Pusztaszer
Röszke
Ruzsa

Ruzsai

község

község

község

Ruzsai
Csengelei

község

Ruzsai

község

Sándorfalva
Szatymaz

város

község
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e-mail

6622 Nagymágocs, jegyzo
Szentesi út 42.

@nagymagocs.hu

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

telefon

honlap

polgármester

jegyző

63/363-002

nagymagocs.hu

Szebellédi Endre
István

Dr. Vida
Bernadett

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
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település

közös hivatal

Szeged

megyei jogú város

Szegvár

nagyközség

Székkutas
Szentes

község

Szentesi

város

Tiszasziget

község

Tömörkény

község

Újszentiván

község

Üllés

Szegvári

Kübekházi
Tömörkényi

nagyközség

Zákányszék
Zsombó

község

nagyközség

Csongrád Megyei
Önkormányzat

––––––––––––––––––
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székhely

e-mail

6720 Szeged,

mozes.ervin

Széchenyi tér 10.

@szeged.eu

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

62/564-364

szegedvaros.hu

Dr. Botka László

Dr. Mózes Ervin

63/364-800

szegvar.hu

Gémes László

Dr. Szecskó
Tamás

62/593-050

szekkutas.hu

Szél István

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

Olasz Mónika
(mb.)

Vadász Csaba

