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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)

Kedves
Kollégáim!
Örömmel ajánlom megyénk közigazgatási szakemberei figyelmébe idei első Hivatali
Tájékoztatónkat. Januári számunkban mindenekelőtt a megyében nyílt Áldozatsegítő Központra, valamint a Nemzeti Jogszabálytár új alrendszerére hívjuk fel a figyelmet, amely az önkormányzati rendeletek előkészítését segíti. Kitérünk az egyenlő
bánásmód és esélyegyenlőség előmozdításának szervezeti kereteit, a helyi adókat,
valamint az állami tulajdonú ingatlanvagyont érintő jogszabályváltozásokra, továbbá ismertetjük a különleges gazdasági övezetekre vonatkozó szabályokat.
A közigazgatáson belüli együttműködést ezúttal is naprakész elérhetőségekkel segítjük. Tájékoztató anyagainkat az Önkormányzati Helpdesk felületünkön szintén elolvashatják.
Hasznos tájékozódást és eredményes munkát kívánok!

Szeged, 2021. január 21.

dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott

HIVATALI TÁJÉKOZTAT Ó · 2021. JANUÁR 21.

2

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL · HUMÁNPOLITIKAI ÉS KOORDNÁCIÓS FŐOSZTÁLY

A központi költségvetési
szervek elhelyezését, az állami
tulajdonú ingatlan vagyont
érintő átfogó változások
onkormanyzat.csmkh.hu/a-kozponti-koltsegvetesi-szervek-elhelyezeset-azallami-tulajdonu-ingatlan-vagyont-erinto-atfogo-valtozasok-2
Dr. Festő-Szabó Judit
kormánytisztviselő
Humánpolitikai és Koordnációs Főosztály · Jogi és Koordinációs Osztály

Jelentős változások léptek hatályba a központi költségvetési szervek – így a kormányhivatalok – vagyonkezelésében, használatában lévő elhelyezési célú, illetve rekreációs ingatlanok vonatkozásában.
Ezen ingatlanok vagyonkezelését – a fővárosi ingatlanoknál 2020. augusztus 1., a vidéki ingatlanoknál 2021. január 1. napjától – és ezt követően teljes üzemeltetését
átvette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a központi költségvetési szervek az elhelyezési célú ingatlanokat az átmeneti időszakban – a kiutalásig – használati jog, később kiutalás alapján fogják használni.

A változások jogszabályi alapját megteremtő törvény
(Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény)
2020. július 15-én lépett hatályba.
A kormányhivataloknak 2020. július 31.
napjáig nyilatkozniuk kellett, hogy
mely általuk vagyonkezelt ingatlan minősül elhelyezési célú
vagy rekreációs célú ingatlannak (ingatlan minősítő nyilatkozat). Ezen ingatlanok vagyonkezelői joga – a fővárosi
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ingatlanoknál 2020. augusztus 1., vidéki ingatlanoknál 2021. január 1. napján – a
törvény erejénél fogva megszűnt, ezt követően a központi költségvetési szervek az
ingatlant az MNV Zrt. kijelölése alapján használják, amiről az MNV Zrt. kijelölő okiratot állít ki.
Elhelyezési célú ingatlan az az ingatlan, ahol az ingatlanon lévő építmény(ek) valamennyi helyiségét figyelembe véve megállapítható, hogy azok többsége irodai rendeltetésű, a rekreációs ingatlanok pedig az üdülők.
A törvény végrehajtására kiadott rendelet (az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 384/2020.
(VIII. 7.) Korm. rendelet) meghatározza egyrészt a változással kapcsolatos átmeneti
szabályokat, másrészt az elhelyezési célú ingatlanok jövőbeni működtetési szabályait.

Az átmeneti használati jog az ingatlan-minősítő nyilatkozat alapján megszűnt vagyonkezelői jog megszűnésétől (vidéki ingatlanoknál ez 2021. január 1.), vagy felmondás esetében a felmondás lejártától az MNV Zrt. kijelölő okirata kiállításáig tart.
Ebben az időszakban, 2021. június 30. napjáig, illetve a kijelölésig az ingatlanokat
érintő beruházásokat, felújításokat a költségvetési szerv tartja nyilván és saját költségvetési forrásai terhére folytatja azok megvalósítását, gondoskodik az ingatlanok
üzemeltetési, fenntartási, karbantartási feladatainak ellátásáról.
Ha a vagyonkezelői jog megszűnése előtt az elhelyezési célú ingatlan nem a vagyonkezelő központi költségvetési szerv elhelyezését szolgálta, a kijelölés kezdő napjáig
az elhelyezett szerv az ingatlant az MNV Zrt. külön hozzájárulása nélkül használhatja.
Fő szabály szerint a kijelölés kezdő napjával az elhelyezési célú vagy rekreációs célú
ingatlanokkal kapcsolatos jogviszonyokba az MNV Zrt. jogutódként belép, a kormányrendelet meghatározza azon, a hasznosított alapterületre, vagy időtartamra
tekintettel kisebb jelentőségű, vagy funkció alapján kivételi körbe tartozó használatot érintő szerződések paramétereit, ahol e jogutódlás nem következik be. Az ingatlan üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása érdekében kötött azon
szerződések is kivételi körbe tatoznak, melyeket az MNV Zrt. az általa üzemeltetési
feladatokkal megbízott költségvetési szervvel kötött. A jogutódlás az európai uniós
vagy egyéb pályázattal összefüggő jogviszonyoknál a fő szabálytól eltérően, a kormányrendeletben szabályozott módon következik be.
Az MNV Zrt. – az ingatlan-minősítő nyilatkozat, valamint a központi költségvetési
szervek jogszabályban előírt adatszolgáltatása alapján – felülvizsgálja az érintett ingatlanok használati viszonyait.
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A szabályozás felhatalmazást ad az MNV Zrt.-nek, hogy az ingatlan-minősítő nyilatkozatban nem szereplő, és az MNV Zrt. ellenőrzése alapján elhelyezési célú ingatlanná átminősített vagy üres ingatlanok vagyonkezelői jogát felmondja. E
felmondási jog gyakorlásához nem szükséges a központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv egyetértése. A felmondás jogszerűsége nem vitatható. Az átminősített ingatlanra a költségvetési szervet a felmondási idő lejártát
követő naptól átmeneti használati jog illeti meg.

A szabályozás kitér a vagyonkezelői jog megszűnése, vagy a vagyonkezelési szerződés felmondása előtt, a költségvetési szerv által benyújtott európai uniós vagy hazai
pályázatotokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek rendezésére. Amennyiben az
adott pályázatban az MNV Zrt. is kedvezményezett lehet, az MNV Zrt. a költségvetési szerv mellett, vele együttesen válik jogosulttá, kedvezményezetté a kijelölés
kezdő napjával. Ha az MNV Zrt. nem lehet pályázó, sem kedvezményezett, akkor a
pályázatból fakadó kötelezettségek – a fenntartási kötelezettség fennállásáig – változatlanul a kedvezményezett költségvetési szervet terhelik. A vagyonkezelői jog megszűnésekor fennálló fenntartási kötelezettségek a kötelezettség fennállásáig a
költségvetési szervet terhelik. Az MNV Zrt. ezekben az esetekben a fenntartási kötelezettség fennállásáig az ingatlan az üzemeltetésbe a használó költségvetési szervet
bevonja.

A központi költségvetési szervek megfelelő elhelyezését az elhelyezési célú ingatlanok vagyonkezelői jogával rendelkező MNV Zrt.-nek kell biztosítania.
Ennek érdekében a költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetője a tárgyévet megelőző év június 30. napjáig elhelyezési tervet küld az MNV
Zrt. részére. A később felmerült rendkívüli elhelyezési igény kielégítéséről az állami
vagyon felügyeletéért felelős miniszter dönt. A költségvetési szerveknek első alkalommal 2020. október 31-ig elhelyezési tervet küldeniük.
A kijelölt használó jogosult az ingatlant elvárható gondossággal birtokolni, használni,
ezért kárfelelősséggel tartozik, azonban – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
nem jogosult az ingatlan hasznosítására, hasznainak szedésére. Az ingatlanon beruházást, felújítást, valamint karbantartási és üzemeltetési tevékenységet – az MNV
Zrt.-vel erre kötött szerződés hiányában – nem végezhet, csak akkor, ha azt törvény
kötelező alapfeladataként nevesíti. Jogosult az ingatlantól független, az intézményi
működésével, szakmai feladatellátásával – ideértve különösen az informatikai jellegű programokat – összefüggő európai uniós és hazai pályázatok benyújtására, támogatási szerződés megkötésére, kötelezettségvállalásra, fenntartásra.
Ha az MNV Zrt. az ingatlanokon végrehajtandó értéknövelő beruházásokat, felújításokat, állagmegóvási és karbantartási feladatokat akár a használó, akár erre szakoHIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2021. JANUÁR 21.
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sodott központi költségvetési szerv bevonásával látja el, a kiadások fedezetét a feladatokat ellátó központi költségvetési szerv költségvetésében kell megtervezni, az
ingatlan hasznosításból származó bevétel a kijelölt használót vagy az üzemeltetési
feladatokat ellátó költségvetési szervet illeti meg. A szabályozás lehetővé teszi, hogy
az üzemeltető az ingatlanokat érintő beruházásra, felújításra is irányuló európai
uniós és hazai pályázatot nyújtson be. Az üzemeltető hasznosítási jogosultságát,
annak terjedelmét és feltételeit az MNV Zrt.-vel kötött megállapodás rögzíti.

A költségvetési szerv vagyongazdálkodására vonatkozó jogai erősen korlátozottak,
mind a tulajdonszerzés, mind a használati jogot eredményező jogügyletek tekintetében.
A költségvetési szerv csak az MNV Zrt. előzetes egyetértésével köthet a kormányrendeletben meghatározott kisebb jelentőségű használati jogosultságot eredményező megállapodást, a kijelölt használó az állami elhelyezési célú ingatlant az MNV
Zrt. előzetes, írásbeli engedélyével, az abban meghatározott feltételek szerint adhatja bérbe vagy más használatába a kormányrendeletben meghatározott további korlátozásokkal.

A kijelölt használó az ingatlan használatáról egyoldalú nyilatkozatával lemondhat,
az MNV Zrt. a kijelölést egyoldalú nyilatkozatával – feladatellátásra alkalmas, megfelelő ingatlan biztosítása mellett – visszavonhatja oly módon, hogy a visszavonás a kijelölt használó közfeladat-ellátását nem veszélyeztetheti.

A szabályozás számos kérdést vet fel.
A kormányhivatalok – más szervezetekhez képest – jelentősen eltérő feladatokat
látnak el a használatukban lévő ingatlanokban.
A kormányhivatal megyei szintje és járási hivatalai más modell szerint működnek, az
integrációkat követően a jelentősen eltérő szakmai tartalmú hatósági feladatellátás
szakmai irányítása jellemzően megmaradt. A különböző hatósági feladatot ellátó
szervezeti egységek feladatellátási helyszínenként (ingatlanonként) eltérő összetételben helyezkednek el. Mindez infrastrukturális kötöttségeket eredményez, hiszen
minden szakterület működésére a szigetszerűség jellemző, és gyakran speciális infrastrukturális követelményeket igényel.
Amennyiben az ingatlanokkal kapcsolatos döntések úgy születnek, hogy a döntéshozók nem ismerik a működés pontos paramétereit, akkor a feladatellátás szempontjainak figyelembevétele háttérbe szorulhat. Az elhelyezés egy adott
ingatlanban az alapfeladat-ellátás alapvető feltétele, a szabályozás felhatalmazást
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ad egy külső szervezet részére arra, hogy azon bármikor változtasson. A helyismeret
nélkül hozott döntések a kormányhivatalok számára kedvezőtlenebb helyzetet
eredményezhetnek, így adott esetben nem érvényesíthető az eddig célként kitűzött
ügyfél-elégedettség növelése, az egyablakos ügyintézés megvalósítása, az integrált
ügyfélszolgálatok kialakítása.
Nem ismert, hogy milyen szakmai információ alapján fog sor kerülni a különböző
kormányhivatal/költségvetési szerv által kért ingatlanfejlesztések priorizálására és
ütemezésére. Az ingatlanfejlesztésekben a hivatali érdekérvényesítés háttérbe szorulhat. Az üzemeltetés, ingatlanfejlesztés témakörében felmerülő igényekről olyan
szervezet fog dönteni, amely nem, vagy korlátozottan rendelkezik a költségvetési
szerv műkéséből eredő igények ismeretével, a helyi, az elhelyezési és műszaki sajátosságokról információkkal. A vagyonkezelői jog változása jelentősen csorbítja a
központi költségvetési szervek önálló gazdálkodási jogát, továbbá a vagyonkezelői
jog változása folytán a kormányhivatalok a vagyonkezelői pozícióból egy lényegesen
kevesebb döntési és egyéb jogosultságot biztosító kvázi haszonbérlői pozícióba szorulnak vissza.
Működési kockázatok:
Az MNV Zrt. erősen szabályozott működését ismerve soron kívüli intézkedést igénylő ügyeknél nem biztosítható az azonnali vagy gyors, esetleg rugalmasságot igénylő
ügyintézés. A jelenlegi gyakorlat szerint az ingatlan átadásokkal kapcsolatos döntések, dokumentálások, még az átvett ingatlan közüzemi mérőóráinak átírása is hoszszú hónapokat vesznek igénybe. Ha a kormányhivatal feladata átszervezésre kerül,
ami feladat és kormánytisztviselői létszámbővítéssel jár, amihez előre nem tervezett
elhelyezési igény kapcsolódik, hogyan valósul meg a soron kívüli, gyors döntés, végrehajtás?
Amennyiben valamilyen üzemeltetési feladat elmarad, vagy csak jelentős késéssel
valósul meg, a felmondott szerződés alapján a szolgáltatás a kormányhivatalnál
csökkentésre, vagy megszüntetésre kerül, kié lesz az esetlegesen működési nehézséget jelentő, vagy alapfeladat ellátására is kiható üzemeltetési felelősség?
A beszerzési folyamatok hosszadalmassá válnak, mert a folyamatban az igénylő és a
szolgáltató között lesz még egy résztvevő, másrészt az egybeszámítási kötelezettségek miatt jellemzően nem lesz elkerülhető a közbeszerzési eljárás, és ez érinteni fogja a megyei vállalkozásokat, melyek így hátrányba kerülnek. A kormányhivatal
beszerzési köréből kivont szolgáltatások eddig minden esetben lényegesen drágábbak lettek.
A leírtak alapján arra kell számítanunk, hogy a vagyonkezelői jog változás időszaka
és az azt követő ingatlan használat-üzemeltetés megfelelő infrastrukturális hátteret
biztosít a központi költségvetési szervek munkájához. Ez az alapfeladatok optimális
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működtetése, az ügyfél-elégedettség érdekében mind a központi költségvetési
szervektől, mind az MNV Zrt.-től szoros együttműködést, időben gyors és rugalmas
kommunikációt, jelentős odafigyelést igényel. Bízom abban, hogy ez mindkét fél részéről megvalósítható lesz, és a jövőbeni tulajdonosi jogkörgyakorló által irányított
állami ingatlan üzemeltetés betölti a vele szembeni elvárásokat.
__________________
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Áldozatsegítő Központ nyílt
Csongrád-Csanád megyében
onkormanyzat.csmkh.hu/aldozatsegito-kozpont-nyilt-csongrad-csanadmegyeben/
Dr. Csongrádi Helga
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Igazságügyi Osztály

Magyarország Kormányának szándéka, hogy az áldozati jogok szélesebb körben érvényesülhessenek, ezért célul tűzte az áldozatsegítő központok országos hálózatának kiépítését. Ezen program következő állomásaként 2020 decemberében
Csongrád-Csanád megyében is megkezdte működését a Szegedi Áldozatsegítő
Központ.
A Kormány kiemelt jelentőségű feladatának tekinti, hogy a zéró tolerancia jegyében
határozottan és hatékonyan lépjen fel az erőszak valamennyi formájával szemben,
és a bajba jutott, segítségre szoruló áldozatoknak megfelelő, egyedi igényeikhez igazodó segítséget biztosítson komplex intézkedéscsomaggal és következetes jogalkotással. Ennek jegyében 2020-at az áldozatsegítés évének nyilvánította.

AZ ÁLDOZATSEGÍTÉS RENDSZERE
Hazánkban a bűncselekmények és – bizonyos körben – a szabálysértések áldozatainak megsegítéséről törvény rendelkezik. Az állam az áldozatok részére az alábbi,
törvényben meghatározott szolgáltatásokat nyújtja:
a) érdekérvényesítés elősegítése,
b) azonnali pénzügyi segély,
c)

áldozati státusz igazolása,

d) tanúgondozás (bírósági tanúgondozó útján),
e)

védett szálláshely biztosítása,

f)

állami kárenyhítés.

Az áldozatvédelem ezen feladatait az Igazságügyi Minisztérium közvetlen irányítása
alá tartozó áldozatsegítő központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalHIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2021. JANUÁR 21.
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ok mint területileg illetékes áldozatsegítő szolgálatok összehangoltan, szoros
együttműködésben látják el.
Az Áldozatsegítő Központban nyújtott szolgáltatások:
 személyre szabott és helyzethez illeszkedő teljes körű tájékoztatás;
 érzelmi segítség, az áldozat igénye szerint pszichológus szakember közreműködésével a külön erre a célra kialakított, biztonságot adó patrónus szobában;
 problémamegoldó szervhez történő áldozatirányítás;
 érdekérvényesítésének elősegítése.
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalban működő területi Áldozatsegítő
Szolgálatnál igénybe vehető szolgáltatások/támogatások:
 az áldozatok érdekei érvényesítésének elősegítése;
 azonnali pénzügyi segély kifizetése;
 áldozati státusz igazolása;
 tanúgondozással kapcsolatos feladatellátás;
 védett szálláshely biztosítása;
 állami kárenyhítéssel kapcsolatos ügyintézés.
A Kormányhivatal hatáskörébe tartozó szolgáltatásokat – az azonnali pénzügyi segély kifizetése, az áldozati státusz igazolása, valamint az állami kárenyhítéssel kapcsolatos ügyintézés – hatósági eljárás keretében, az Ákr. és az ágazati jogszabályok
alapján biztosítja az eljáró hatóság.
A támogatások térítés nélkül vehetők igénybe, az eljárások illeték- és díjmentesek.
Egyes támogatások formanyomtatvány kitöltésével igényelhetők, melyet az Áldozatsegítő Központ, illetve a Kormányhivatal személyesen, postai vagy elektronikus
úton biztosít a kérelmező részére, a nyomtatványok emellett letölthetők a
igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat internetes oldalról, illetőleg
a
Csongrád-Csanád
Megyei
Kormányhivatal
honlapjáról
(www.csmkh.hu/hu/ugymenet-leirasok).
Kiemelt kormányzati cél, hogy az áldozatsegítő rendszer minél közelebb kerüljön a
rászorulókhoz, így a Kormány folyamatosan bővíti az áldozatsegítő központok hálózatát. 2026-ra a kormányhivatalok mellett már az áldozatsegítő központok is minden megyeszékhelyen fogadni tudják majd a bűncselekmény következtében
áldozattá vált vagy tájékozódó ügyfeleket.
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AZ ÁLDOZAT, MINT FOGALOM
Azt, hogy az áldozatsegítés szempontjából ki tekinthető áldozatnak, az Ást. határozza meg. Eszerint áldozatnak tekintendő
 a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény természetes személy sértettje,
 a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés természetes személy sértettje,
 az a természetes személy, aki a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi
vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett (pl. sértett hozzátartozója),
 az a természetes személy, aki a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként hátrányt, így
különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett (pl. sértett hozzátartozója), valamint
 törvényileg meghatározott körben az a (magyar, illetőleg uniós állampolgár) természetes személy, aki jogszerű külföldi tartózkodása alatt
bűncselekmény áldozatává vált.
A fentiekből láthatóan áldozatként nem csak a sértett, hanem pl. a sértett hozzátartozója, vagy a bűncselekmény, szabálysértés egyéb érintettje is nyújthat be igényt
az áldozatsegítő szolgáltatás igénybevételére. Fontos kiemelni, hogy a szolgáltatások, támogatások a rászorultság vizsgálata nélkül, térítésmentesen járnak az áldozatnak, ez alól egyedüli kivétel az állami kárenyhítés, amelynek megállapításához
rászorultsági feltételeket is vizsgál az eljáró hatóság.

MIT JELENTENEK AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOK?
1. ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ELŐSEGÍTÉSE
Ezt a szolgáltatást az Áldozatsegítő Központban és a Kormányhivatalban is igénybe
vehetik az arra jogosultak. Az érdekérvényesítés elősegítése keretében az áldozatsegítő szerv
 tájékoztatást ad az igénylő jogairól, lehetőségeiről;
 érzelmi támogatást nyújt;
 jogi vagy egyéb segítséget nyújt a bűncselekménnyel összefüggő probléma megoldásához.
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Mind az Áldozatsegítő Központban, mind a Kormányhivatalban igényelhető pszichológiai tanácsadás, amely segítséget adhat az érzelmi trauma megfelelő feldolgozásához.
2. AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLY
Azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a Kormányhivatalnál lehet előterjeszteni
személyesen, postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül). Az azonnali
pénzügyi segély iránti kérelem adatlap igényelhető az Áldozatsegítő Központban is,
ahol szükség szerint segítséget nyújtanak a kitöltéshez.
Azonnali pénzügyi segély megállapítására és kifizetésére a cselekmény elkövetésétől számított 5 napon belül beadott kérelem alapján, a megélhetést veszélyeztető
anyagi krízishelyzet fennállása esetén van lehetőség. Ilyen krízishelyzet, ha a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés következtében az áldozatnak olyan,
lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadásai vannak, amelyek megfizetésére nem képes – azaz
a cselekmény és az anyagi krízishelyzet között ok-okozati összefüggésnek kell fennállnia.
3. ÁLDOZATI STÁTUSZ IGAZOLÁSA
Az áldozati státusz igazolása keretében az eljáró Kormányhivatal hatósági bizonyítványt állít ki, amelyben a hatóság igazolja, hogy a kérelmező az Ást. hatálya alá tartozó áldozat. Ez az igazolás azokban az esetekben használható fel, ha valamely
hatóság, vagy egyéb szervezet a szolgáltatásai kedvezményes nyújtását attól teszi
függővé, hogy a hozzá forduló személy bűncselekmény áldozata. Ilyen lehet különösen az eltulajdonított/megsemmisült személyi okmányok költségmentes pótlása,
illetőleg a bűncselekménnyel összefüggő jogi probléma megoldásához ingyenes
vagy kedvezményes ügyvédi segítség igénybevétele, stb.
Az áldozati státusz igazolása iránti kérelmet – az azonnali pénzügyi segély iránti kérelemhez hasonlóan – a Kormányhivatalhoz lehet benyújtani, a kérelem adatlap kitöltésében a Kormányhivatal, illetőleg az Áldozatsegítő Központ munkatársai szükség
szerint segítséget nyújtanak.
4. ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS
Állami kárenyhítés iránti kérelmet nyújthat be a bűncselekmény elkövetésétől számított 3 hónapon belül:
a)
a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény közvetlen fizikai sértettje, ha testi épsége, egészsége a bűncselekmény következtében súlyosan károsodott,
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b)
az előző pont szerinti, károsodott vagy meghalt személy egy háztartásban
élő hozzátartozója, vagy eltartottja,
c)
aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében
meghalt sértett eltemettetéséről gondoskodott.
Ezen támogatásfajta keretében – rászorultsági alapon – egyösszegű kárenyhítés,
vagy járadék típusú kárenyhítés állapítható meg, amely nem fájdalomdíj, nem jár
automatikusan, illetve ha a bűncselekménnyel okozott kár később bármilyen forrásból megtérül, akkor előlegnek tekintendő és visszafizetendő.
Az állami kárenyhítés iránti kérelmet a Kormányhivatalhoz kell benyújtani, a kérelem elbírálásáról országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala dönt.
A kérelem adatlap kitöltésében a Kormányhivatal, illetőleg az Áldozatsegítő Központ
munkatársai kérésre segítséget nyújtanak.

AZ ÁLDOZATSEGÍTÉS SZERVEINEK ELÉRHETŐSÉGEI
TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Éjjel-nappal ingyenesen elérhető áldozatsegítő vonal telefonszáma:
06-80/225-225 (országosan hívható, központi szám)
ÁLDOZATSEGÍTŐ KÖZPONT
 cím: 6723 Szeged, Sólyom u. 2.
Megközelíthető:
 a Mars téri buszpályaudvarról a 77 és a 77A jelzésű autóbuszokkal, valamint a 19 jelzésű trolibusszal (Víztorony megállóhely)
 az Indóház téri vasútállomásról a 77 és a 90 jelzésű autóbuszokkal (Víztorony megállóhely)
 a 10 jelzésű trolibusszal, a 84, 90F jelzésű autóbuszokkal (Víztorony megállóhely), valamint a 3, 3F és 4 jelzésű villamosokkal
(Tarján – végállomás)
 ügyfélfogadási idő:
Hétfő:

08.00 – 17.00

Kedd:

08.00 – 17.00

Szerda:

08.00 – 17.00

Csütörtök:

08.00 – 17.00

Péntek:

08.00 – 14.00

 telefon: 62/795-140 – ügyfélfogadási időben hívható
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 honlap: www.vansegitseg.hu
ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT – CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
1.

 cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
 telefon: 62/680-500, 62/680-517 – ügyfélfogadási időben hívható
 Hivatali Kapu: CSMKHISZ; KRID azonosító: 401954795
 e-mail: partfogas@csongrad.gov.hu
 ügyfélfogadási idő:
Hétfő:

08.00 – 16.00

Kedd:

08.00 – 16.00

Szerda:

08.00 – 16.00

Csütörtök:

08.00 – 16.00

Péntek:

08.00 – 12.00

Felhívjuk a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány miatt fennálló veszélyhelyzetre tekintettel a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal épületeibe való
belépés jelenleg csak előre foglalt időponttal rendelkező ügyfelek részére
engedélyezett, erre tekintettel kérjük, hogy a szolgáltatások igénybevétele
és a kérelmek benyújtása érdekében előzetesen érdeklődjenek a megadott
elérhetőségeken.
2.

Kihelyezett ügyfélfogadás: 6723 Szeged, Sólyom u. 2.
Szerda:

08.00 – 16.00

Telefon: 62/795-140 – ügyfélfogadási időben hívható
__________________
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A helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 2020. és
2021. évi változásai
onkormanyzat.csmkh.hu/a-helyi-adokrol-szolo-1990-evi-c-torveny-2020-es-2021evi-valtozasai
Dr. Pénzes Emese
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

2020. év során a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) több alkalommal is
módosult, a lényeges változásokat – a hatályba lépés sorrendjében – a következőkben foglalom össze.

2020. JANUÁR 1.
Az építmény- és telekadó alóli feltételes mentességre jogosultak alanyi köre bővült – a mentesség céljával összhangban – a tulajdonosok mellett, kizárólag az állami tulajdonban álló ingatlanok kapcsán, a vagyonkezelői, haszonélvezeti,
használati joggal rendelkező, a Htv.-ben preferált szervezetekkel, figyelemmel arra,
hogy az ingatlan végső soron – attól függetlenül, hogy a szervezet milyen ok miatt
válna adóalannyá – az alaptevékenységük, főtevékenységük kifejtésére szolgál (Htv.
3. § (3) bekezdés).
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, valamint a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvénnyel való koherenciát teremti meg azon
rendelkezés, amely szerint a helyi önkormányzatnak az iparűzési adó bevételét elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat finanszírozására kell fordítania,
amennyiben ilyen feladatot lát el (Htv. 36/A. §).
Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) megszűnése miatt törlésre kerültek a Htv.ből az EVA-alanyok adókötelezettségére vonatkozó rendelkezések (Htv. 39/B. §
(1), (11) és (13) bekezdés, 52. § 39. pont).
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A Htv. rögzíti, hogy a NAV-on keresztül történő bevallás benyújtására csak akkor
van mód, ha az adózó által beküldött bevallás helyes, azaz, ha a bevalláskitöltő
rendszer által automatikusan jelzett esetleges hibákat az adózó javítja. Amennyiben pedig ez nem valósul meg (a hibás adatot az adózó a figyelemfelhívás ellenére
nem korrigálja), úgy a NAV az adózó bevallását a címzett önkormányzati adóhatósághoz nem továbbítja. Ebben az esetben az adózó a bevallását kizárólag az önkormányzati adóhatóságnál nyújthatja be (Htv. 42/D. § (1)-(3) bekezdés).
Csökkentek az adminisztrációs terhek a (helyi iparűzési adóalany, idegenforgalmi
adó beszedésére kötelezett) vállalkozó Htv.-ben definiált telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságok felé való bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettség
teljesítése tekintetében azáltal, hogy meghatározott adatokat a NAV továbbít a
székhely és a NAV-nál bejelentett Htv. szerinti telephely önkormányzati adóhatóságához (Htv. 42/E. §).
A Htv. rögzíti, hogy a Htv. alkalmazásában mely szervezetet kell alapítványnak tekinteni (52. § 55. pont), továbbá átmeneti rendelkezésben a feltételes személyes,
helyi adómentes státuszt biztosítja a hatályos szabályok alapján feltételes mentességre jogosult alapítványoknak, ha azok vállalják, hogy 2020. december 31-ig közhasznú jogállást szereznek (Htv. 51/H. §).

2020. JANUÁR 2.
Új rendelkezés, hogy a sportvállalkozásoknak a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségüket elektronikus úton a NAV-on keresztül kell teljesíteniük. A
NAV az ezen adóbevallásban feltüntetett adatokból kinyeri a kedvezményre vonatkozó adatokat, s amennyiben a sportvállalkozás által benyújtott adóbevallás alapján
a sportvállalkozás által igénybe vett helyi iparűzési adócsökkentés a 651/2014/EU
bizottsági rendelet szerinti működési támogatásnak minősül (és annak összege
meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget), a NAV a támogatás
igénybevételéről adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (mint az állami
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet) részére az Art. szerinti tartalommal és határidőben (Htv. 42/D. § (4)-(6) bekezdés).
Átmeneti rendelkezés rögzíti, hogy a sportvállalkozások NAV-hoz való adóbevallásbenyújtási kötelezettségére vonatkozó, 2020. január 1-jétől hatályos előírást már a
szabály hatálybalépését magában foglaló adóévben is alkalmazni kell a naptári
évtől eltérő üzleti évet választó sportvállalkozások esetén a szabály hatálybalépésekor éppen tartó adóévben esedékes helyi iparűzési adókötelezettség teljesítése során (Htv. 51/G. §).
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2020. JÚNIUS 18.
A Htv. a különleges gazdasági övezetek tekintetében megteremti a megyei önkormányzat helyi adómegállapító jogosultságát a megye illetékességi területére.
A jogszabály az illetékességi terület fogalmát az értelmező rendelkezések között definiálja (ld. 52. § 1., 56., 57. és 58. pontja).
A különleges gazdasági övezet kiemelt gazdasági jelentőségére, valamint a fekvése
szerinti érintett önkormányzatoknak a beruházással megvalósuló közvetlen és közvetett érintettsége okán a megyei önkormányzat képviselő-testülete a bevezetendő helyi adóról szóló rendeletét véleményezésre megküldi a különleges gazdasági
övezet fekvése szerinti és a beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzatnak minősülő önkormányzatoknak, továbbá a Kormány részére. A véleményezésre az érdekeltek számára legalább 15 nap áll rendelkezésre (Htv. 1. § (5)
bekezdés).
Rögzíti a jogszabály, hogy a helyi adó az azt megállapító önkormányzat bevétele,
másrészt rendelkezik arról, hogy a megyei önkormányzat által bevezetett helyi
adó felhasználása milyen szabályok szerint történhet. A megyei önkormányzatok
az adott adózó által teljesített helyi adóbevételből az adózó által használt terület
arányában részesednek, ha a különleges gazdasági övezet több megye illetékességi
területén nyugszik. A különleges gazdasági övezet tekintetében a NAV látja el az
adóhatósági feladatokat, így a jogszabály az állami hatóság részére is előírja a különleges gazdasági övezet tekintetében beszedett adók éves, meghatározott módon
történő közzétételét (Htv. 8. §).
A NAV a különleges gazdasági övezet tekintetében ellátandó feladatai során fő szabály szerint az önkormányzati adóhatóságra vonatkozó szabályokat alkalmazza,
mely előírásra azért van szükség, mert az adóigazgatás rendszerében jelenleg élesen elkülönülnek egymástól az önkormányzati adóhatósági és állami adóhatósági
feladatok, amely különbségtételt az adóigazgatás szabályrendszere is következetesen megjelenít (Htv. 9. §).
A különleges gazdasági övezetben székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó csak a NAV-hoz nyújthatja be adóbevallását (Htv. 42/D. § (4) bekezdés).
Kiegészült a Htv. egy új fejezettel (V/A. Fejezet), mely a különleges gazdasági övezet létrejöttével összefüggő sajátos rendelkezéseket tartalmazza az alábbiak szerint:

Az adómegállapítást korlátozó azon szabályok alkalmazása során, amelyek a határozott időre megállapított adómérték változtathatóságát, illetve a befektetési adókedvezmény megszüntetését kizárják, a megyei önkormányzat köteles figyelembe
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venni a települési önkormányzat által a módosítás hatályba lépése előtt rögzített
kedvező szabályokat. Így az adózók számára a Htv. szabályai által garantált kedvező
szabályokat az adóztatási jog átszállása nem fogja érinteni.
A megyei önkormányzatnak évközi adóbevezetés esetén szintén figyelembe kell
vennie, hogy az általa megállapított adószint nem lehet magasabb, mint amit korábban az övezet fekvése szerinti települési önkormányzat állapított meg.
Az adózási jogviszony folyamatosságának biztosítása érdekében a Htv. arról is rendelkezik, hogy ha egy, a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti önkormányzat
korábban valamilyen helyi adót bevezetett, akkor az általa alkotott, erről szóló rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni mindaddig – de legfeljebb a
különleges gazdasági övezet létrejöttétől számított 120 napig –, amíg a megyei önkormányzat rendeletében nem állapít meg helyi adóra vonatkozó új szabályokat.
Ettől eltérően, ha a megyei önkormányzat a különleges jogrend alapján hozott kormányrendelet szerint már alkotott adórendeletet, akkor annak szabályait kell alkalmazni, mindaddig, míg azt a megyei önkormányzat meg nem változtatja.
A jogszabály részletesen rendelkezik arról, hogy mi a teendője az adózónak és az
adóhatóságoknak, ha különleges gazdasági övezet jön létre.
Az adózók adminisztrációs terheinek egyszerűsítése érdekében arról is rendelkezik,
hogy a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzati adóhatóság a tárgyi adókban korábban benyújtott bevallásokat, adatbejelentéseket az
övezetben adóztatásra hatáskörrel rendelkező állami adóhatóság számára a különleges gazdasági övezet létrejöttének napját követő 30 napon belül köteles átadni.
Ezen adatok alapján a NAV a különleges gazdasági övezet létrejöttétől számítva, a
naptári év hátralévő részére megállapíthatja az éves adó időarányos részét, az adóztatási jog változásából fakadóan a megyei önkormányzatot megillető évi adóhányadot. Ezzel párhuzamosan a települési önkormányzat adóhatóságának meg kell
változtatni a korábbi határozatát és a kötelezettség összegét időarányosan csökkenteni kell.
Az adóalap-megosztás szabályai annyiban változtak, hogy ha a vállalkozónak különleges gazdasági övezetben és máshol is található telephelynek minősülő üzleti
létesítménye, akkor a különleges gazdasági övezetben lévő telephelyet, telephelyeket úgy kell számba venni a megosztás során, mintha azok külön településen lennének. Ha pedig a vállalkozó több különleges gazdasági övezet területén is rendelkezik
telephellyel, akkor valamennyi érintett különleges gazdasági övezet területét önálló
településnek kell tekinteni a megosztási szabályok alkalmazásakor (Htv. melléklete –
1.1. pont).
(A különleges gazdasági övezettel kapcsolatos szabályokról bővebben: „A különleges gazdasági övezet” című cikkben.)
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2020. JÚLIUS 15.
Mentesül az egyesület, alapítvány azon építményadó, telekadó alól, amelyet a
vagyonkezelésében álló állami tulajdonú ingatlan után kellene fizetni (Htv. 3. §
(4a) bekezdés).
A módosítás – az adórendszer egyszerűsítése érdekében – kiemeli a Htv.-ből a reklámhordozók helyi építmény-adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket (7.
§ e) pont, 11/A. §, 12/A. §, 14. § (5) bekezdés, 15/A. §, 16/A. §), továbbá eltörli az
adóelőleg-kiegészítési kötelezettséget már a hatálybalépéskor tartó adóévre vonatkozóan is (a naptári évtől eltérő üzleti éves vállalkozások körében is) (41. § (9)
bekezdés, 42/D. § (1) bekezdés, 51/I. §, 51/K. §).
A fentieken túlmenően szövegpontosító jellegű (1/A. § (1) bekezdés, 39. § (1) bekezdés, 39/B. (8)-(9) bekezdés, 39/E. § (2) bekezdés, 40/A. § (3) bekezdés, 42. § (4) és
(9) bekezdés, 42/B. § (1)-(3) bekezdés, 51/H. §) és technikai pontosítást célzó módosításokra (3. § (5) bekezdés, 36/A. §, 52. § 53. pont) is sor került.

2020. DECEMBER 2.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján 2021-ben a helyi és települési adók semmilyen módon nem szigorodhatnak a
2020. december 1-jei helyzethez képest.
A már kihirdetett (hatályba lépésre váró) önkormányzati rendelet esetében, ha:
 adót emelne,
 adómentességet, -kedvezményt szüntetne meg vagy szigorítana, vagy
 új adót vezetne be,
rendelkezni kell arról, hogy a rendelet (vagy annak érintett §-a) nem lép hatályba.

2021. JANUÁR 1.
A helyi adózásban tovább folytatódik az adó-adminisztráció csökkentése és az adózási kiskapuk bezárása. Lehetőség nyílt továbbá több, nagy terjedelmű miniszteri
rendeleti szintű szabályozás deregulációjára.
Az adó alapjára vonatkozó szabályozás kiegészült a szokásos piaci ár miatti kiigazítással azon kapcsolt vállalkozásokra vonatkozóan, amelyek számára a Tao. törvény
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előírja e kötelezettséget. Ez főszabály szerint az egyes adóalap-komponensek korrekcióját jelenti (Htv. 39. § (11)-(12) bekezdés).
Megszűnt az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség,
melynek következtében számos – elsősorban szövegcserés – módosításra került sor
(Htv. 31. § c) pont, 35. §, 37. §-t megelőző alcím-cím, 37. § (1) bekezdés, 39. § (1)-(2)
bekezdés, 39/A. §-t megelőző alcím-cím, 40. § (1) bekezdés, 40/A. § (1)-(2) bekezdés, 42/H. § (1) bekezdés), továbbá a Htv. belső koherenciájának megteremtése érdekében a módosító jogszabály az ezen adókötelezettség szabályait rögzítő
rendelkezéseket (Htv. 37. § (2)-(3) bekezdés, 38. § (2) bekezdés, 39. § (3) bekezdés,
40. § (2) bekezdés) hatályon kívül helyezte.
A helyi iparűzési adóalap megállapításának szabályozása kiegészült (Htv. 41. § (9)
bekezdés), melynek következtében kizárhatóvá vált, hogy egyes tételeket a vállalkozó két adóévben is figyelembe vegyen az adóalap megállapítása során, azaz ne növelje vagy csökkentse kétszer az adóalapot.
Egyszerűsödött a helyi iparűzési adó bevallási rendje azáltal, hogy az adóalanyok
nem az önkormányzati adóhatósághoz, hanem kizárólag a NAV-on keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat (Htv. 42/D. § (1) bekezdés).
Mindazonáltal az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó az
iparűzési adóbevallási nyomtatványt továbbra is benyújthatja papíralapon az illetékes önkormányzati adóhatósághoz (Htv. 42/D. § (4) bekezdés).
Kiegészült a Htv. egy új fejezettel (V/B. Fejezet), mely az önkormányzati adóztatás
során alkalmazott nyomtatványokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Ezen szabályozás célja, hogy a bevallási, adatbejelentési, bejelentkezési,
változásbejelentési nyomtatványok továbbra se legyenek széttartóak, önkormányzatonként különbözőek, ezért e nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet fellelni. E fejezet beépítésével egyidejűleg a módosító
jogszabály hatályon kívül helyezte a Htv. 42/C. §-át, valamint a vonatkozó miniszteri
rendeletek megalkotására szóló felhatalmazó rendelkezéseket (Htv. 46. §-át).
Az értelmező rendelkezések közé, a telephely fogalmához (Htv. 52. § 31. pont) került átemelésre a Htv. 37. § (3) bekezdéséből az az előírás, mely szerint azon vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 180 napot meghaladóan
végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre.
A Htv. melléklete két ponton változott:
 egyrészt módosult az iparűzési adóalap-megosztás szabályozása: 2021től a gépkocsit bérbe-, lízingbe adók esetén az iparűzési adóalapmegosztásnál e gépkocsik eszközértékét a székhelyen, telephelyen felmerült személyi jellegű ráfordítás arányában kell kimutatni,
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 másrészt az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettség megszüntetése miatt szükségessé vált az építőipari tevékenységet végző vállalkozókra vonatkozó speciális megosztási szabály terminológiai módosítása.

Végül, de nem utolsósorban, a Htv. 44. § (2) bekezdése akként változott, hogy az az
önkormányzat, amelyik 2014. június 30-án nem a kincstári adóadat-feldolgozó
programrendszert használta, még további két évig – azaz 2021. január 1. helyett
2023. január 1.-ig – használhatja a saját szoftverét az adóztatás során.
(Forrás:
 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
 az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2019. évi LXXIII. törvény és indokolása,
 a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C.
törvény és indokolása,
 a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint
egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.
törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló 2019. évi CIX. törvény és
indokolása,
 egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi
CXV. törvény és indokolása,
 az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi
LXXII. törvény és indokolása
 a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény és indokolása
 Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló 2020. évi LXXVI. törvény és indokolása
 egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXX. törvény és indokolása
 a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020.
(XII. 1.) Korm. rendelet
 egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény és
indokolása.)
__________________
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Az önkormányzati jogalkotás
új korszaka
onkormanyzat.csmkh.hu/az-onkormanyzati-jogalkotas-uj-korszaka
Dr. Kucsó Dóra
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

Várhatóan 2021 második negyedévében éles felületen kezdi meg működését az Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszere, amely a minőségi jogalkotás magasabb szintű kiszolgálását célozza.
Az önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytáron való közzététele jelenleg a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által üzemeltetett önkormányzati rendszerben, egyszerű jogszabályszerkesztésre, feltöltésre-, illetve publikálásra alkalmas
felületen valósul meg.
Az Integrált Jogalkotási Rendszer egyik célja, hogy lehetővé tegye az önkormányzati
rendeletek megszövegezését és megszerkesztését, a módosításokkal egységes szerkezeteinek előállítását és ehhez kapcsolódóan az önkormányzati rendeleteknek az
Mötv.1 51. § (2) bekezdése és a Jat.2 29. § (2) bekezdése szerinti közzétételének a jelen kor kihívásaihoz igazodó megvalósítását.
A Miniszterelnökség a kormányhivatalokat jelölte ki a rendszer önkormányzati felhasználókkal történő ismertetésére és oktatására. A gyakorlásra és a tesztelésre egy
pilot felület nyílt meg, melyet az önkormányzati felhasználók már október elejétől
birtokba vehettek, és tapasztalhatták a rendeletek kezelésére alkalmas önálló munkafolyamat-kezelőt, az Elektronikus Jogszabály-előkészítő Rendszert (EJR), illetve a
rendeletek publikálását követően az új Nemzeti Jogszabálytár próbaverzióját is.
A kormányhivatali képzés – figyelemmel a járványhelyzetre – elektronikus úton, a
tesztfelületen végrehajtott gyakorlati feladatok megoldásával valósult meg, amelyhez a Kormányhivatal munkatársai telefonon és e-mailen nyújtottak segítséget.

1
2

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról [Jat.]
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A tesztfelület célja az is, hogy a technikai jellegű hibák a feladatok megvalósítása során megmutatkozzanak. Típushibaként fordult elő, hogy a rendszerben a külső jogszabályokra nem lehetett megfelelően hivatkozni, esetenként nem ismerte fel a
jogszabály-szerkesztési állomások (publikálásra küldés, publikálva) közötti különbséget, vagy a melléklet hatálybalépését nem lehetett beállítani.
A fent említett hibák nagy része már kijavításra került. A technikai hibák bejelentésére és hatékony kezelésére a fejlesztők egy külön felületet hoztak létre, amely a
https://jira.mhk.hu/ linken érhető el. A regisztrációt követően bejelentés tehető,
melynek fontos eleme a hibáról készült képernyőkép. Ennek segítségével a hiba
könnyebben észlelhető és orvosolható a fejlesztők számára. A feladatok tartalmi
szempontú ellenőrzése során tartalmilag is tapasztalható volt némi hiányosság. Például néhány önkormányzat formálisan publikálta ugyan a rendeletet, azonban a
feladatokat tartalmilag nem teljesítette. A rendszer ismeri a jogszabályszerkesztés
szabályait, a kodifikációs ellenőrzést követően figyelmezteti a szerkesztőt a hibákra.
Ennek ellenére, több feladatmegoldás is született, amely nem alkalmazta a helyes
szerkezeti egységek beállítását, vagy a Jszr.3 szerinti szabályos felsorolás jelölését.
Figyelemmel arra, hogy a LocLex egyik nagy előnye, hogy az egységes szerkezet előállítása sokkal követhetőbb és egyszerűbb módon a rendszer segítségével kerül
„előállításra”, a feladatok során kiemelt hangsúlyt kapott a rendeletmódosítás gyakoroltatása.
Lehetőség van különféle szerkezetű mellékletek létrehozására, képek, táblázatok,
képletek, csatolmányok speciális kezelésére is. A melléklet szerkesztése, a szerkezeti
egységek létrehozása és törlése a jogszabály normaszövegének felépítéséhez hasonló módon történik. Ennek elsajátítása a gyakorlatban sikeresnek bizonyult.
A visszajelzések alapján, a felület funkcióit kitapasztalva, a rendszer hasznos segítséget fog nyújtani a kodifikátoroknak, amely hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati rendeletek valamennyi önkormányzat esetében egységes módon
kerüljenek publikálására.
A rendszer éles üzembe állását követően a hosszú távú célok között szerepel, hogy
az önkormányzati rendeletek hivatalos kihirdetése a Nemzeti Jogszabálytáron valósuljon meg. Ezen cél eléréséhez még fejlesztés szükséges, így a kodifikálás a LocLex
alrendszer EJR moduljában zajlik, és a Nemzeti Jogszabálytáron történik a publikálás, de a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kihirdetés a hivatalos lapban vagy a helyben szokásos módon (akár az önkormányzati rendelet EJRből kinyerhető dokumentum-formátumának felhasználásával) kerülhet sor.
__________________

3

61/2009. (XII. 14.) IRM rendlelet a jogszabályszerkesztésről [Jszr.]
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A különleges gazdasági övezet
onkormanyzat.csmkh.hu/a-kulonleges-gazdasagi-ovezet
Csengei Zoltán
önkormányzati törvényességi felügyeleti feladatban közreműködő gyakornok
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az Országgyűlés 2020. június 16-án fogadta el a különleges gazdasági övezetről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvényt
(a továbbiakban: Törvény). A jogalkotó a jogszabály kívánt hatásaként elsősorban
gazdasági és szociális természetű célrendszert jelölt meg (nemzetgazdasági stabilitás, kompetitivitás, munkahely-létesítés és -megtartás, életminőség-javítás), amit
speciális szabályozási környezet megvalósításával kíván elérni. A Törvény lehetővé
teszi, hogy a megyei mértékű hatást kiváltó beruházás helyszínéül szolgáló terület
vonatkozásában a megyei szinten szülessenek meg a döntések.
A különleges gazdasági övezet különös közigazgatási szabályok szerint igazgatott,
meghatározott gazdasági funkciójú földrajzi egység. (A területi autonómia ilyen értelemben vett általános hatáskörrel való felruházása kivételes, erre eddig csak a főváros által igazgatott Margitsziget esetében volt példa.)

KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET LÉTESÍTÉSE
Különleges gazdasági övezetet a Kormány rendeletével – a főváros és a megyei jogú
város területén kívül – létesíthet. A különleges gazdasági övezet területén megvalósuló beruházásnak egyfelől nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági üggyel érintettnek kell lennie, másfelől pedig „legalább 5 milliárd forint teljes költségigényű, a megye területének jelentős részére kiható gazdasági jelentőségű, és munkahelyek tömeges elvesztésének
elkerülését, vagy új munkahelyek létesítését” kell szolgálnia.
A Kormány rendeletében meghatározza a különleges gazdasági övezet területét és
a nevesíti a beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat,
továbbá, ha a különleges gazdasági övezet több megye területét érinti, akkor kijelöli
a különleges gazdasági övezet vonatkozásában illetékességgel rendelkező megyei
önkormányzatot. A különleges gazdasági övezetre lakó- vagy tartózkodási hely nem
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jelenthető be, ott csak kereskedelmi, szolgáltató, valamint ipari tevékenység folytatható. A különleges gazdasági övezeten fekvő közterület, közpark és közút a megyei
önkormányzat tulajdonába kerül, aki a közút kezelőjévé válik.

ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
A különleges gazdasági övezeti önkormányzati feladat- és hatáskörök vonatkozásában a megyei önkormányzat a beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzattal a kormányrendelet hatálybalépését követő 30. napig megállapodást
köthet, ennek hiányában a feladat- és hatáskörök az alábbiak szerint ipso iure a
megyei önkormányzathoz települnek:
Vannak olyan ügyek, amelyekben
 a Törvény 7. §-ában kapott felhatalmazással a Kormány,
 a Kormány által nem szabályozott kérdésekben a megyei önkormányzat alkothat rendeletet,
 a Kormány és a megyei önkormányzat által nem szabályozott kérdésekben pedig továbbra is a települési önkormányzat rendelete marad
alkalmazható.
Ezek a Törvény 4. § (1) bekezdése alapján
 a sajátos településrendezési és beépítési szabályok, egyedi építési követelmények, valamint építési vagy változtatási tilalmak
 a sajátos telekalakítási követelmények
 az egyedi településképi követelmények
 az egyedi örökségvédelmi szabályok
 környezetvédelmi és fás szárú növények védelmére vonatkozó előírások
 a közterületek használati rendjére vonatkozó közterület-használati szabályok, forgalomszabályozásra vonatkozó sajátos előírások, közterülethasználati díjakra és ellenőrzés rendjére, közterületek fenntartására,
fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályok
 a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és házszám megállapítására vonatkozó szabályok
 az öngondoskodásra és közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulásra, közösségi együttélésre vonatkozó alapvető szabályok, valamint
ezek elmulasztására jogkövetkezményeket megállapító rendelkezések.
A területrendezés szabályait a Kormány, a Kormány által nem szabályozott kérdésekben a megyei önkormányzat különleges gazdasági övezetre vonatkozó rendele-
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tével állapíthat meg, a Kormány és a megyei önkormányzat által így nem szabályozott kérdésekben pedig továbbra is az országos, a kiemelt térségi, vagy a megyei
önkormányzat által elfogadott megyei területrendezési terv marad alkalmazható. A
tárgykörben történő rendeletalkotásra a Törvény nem ad speciális felhatalmazást,
így a rendeletalkotásra jogosult szerv továbbra is a Tftv.1 27. §-a alapján gyakorolja
hatáskörét. (További információ az „Önkormányzati rendeletalkotási felhatalmazások” című cikkben.)
A hulladékgazdálkodás szabályait és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval kötött
közszolgáltatási szerződést a megyei önkormányzat a Törvény 7. § (2) bek. b)–e)
pontjában kapott felhatalmazásával (a Ht.2 alapján önkormányzati rendeletben
szabályozandó kérdésekben) rendeletével állapíthatja meg, illetve a Ht. szerinti Koordináló szerv javaslatára köti meg.
A Törvény 13–21. §-a a Htv. módosításáról rendelkezik. A módosítás következtében
a különleges gazdasági övezetet a megyei önkormányzat adójogi illetékességébe került, a települési önkormányzat adóhatósági feladatait pedig a NAV vette át. A megyei önkormányzat a különleges gazdasági övezetben valamennyi helyi adót
kivetheti, de nem vethet ki települési adót. Ha a különleges gazdasági övezet több
megye területét érinti, akkor a különleges gazdasági övezetben az adóalany adókötelezettsége a legalacsonyabb adómértékhez igazodik, a megyei önkormányzatokat
az adóalany által teljesített helyi adóból származó bevétel az általa a különleges
gazdasági övezetből használt területek arányában illeti meg. A megyei önkormányzat adóbevételét a beruházással közvetlenebbül érintett települések területén
megvalósuló fejlesztésekre, a települések területen működő szervezetek és települések működésének támogatására kell fordítani, az adóbevételnek csak a 3%-a fordítható az önkormányzat működésére. (Bővebben: „A helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 2020. évi változásai” című cikkben.)
A Törvény lehetővé teszi a megyei önkormányzat számára a tulajdonába kerülő, különleges gazdasági övezetben lévő közutak üzemeltetési és fenntartási feladatai
vonatkozásában a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel való szerződéskötést.
Figyelemmel arra, hogy a különleges gazdasági övezetre lakó- vagy tartózkodási hely
nem jelenthető be, a különleges gazdasági övezet vonatkozásában a humán közszolgáltatási feladatok (pl. egészségügy, kultúra, oktatás-nevelés) értelmezhetetlenek, így ilyen feladatokat a megyei önkormányzat nem lát el.

1
2

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről [Tftv.]
1990. évi C. törvény a helyi adókról [Htv.]
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ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
A különleges gazdasági övezeten az államigazgatási feladatok ellátására és az azokhoz kapcsolódó hatáskörök gyakorlására főszabály szerint a különleges gazdasági
övezet fekvése szerinti települési önkormányzat tekintetében eljárni jogosult
szerv jogosult. Ez alól a Törvény három kivételt nevesít, ami alapján
 a jogszabály által a polgármesteri (vagy közös önkormányzati) hivatali
ügyintézőhöz telepített feladat- és hatáskört (anyakönyvi igazgatás) az
illetékességet megalapozó esemény bekövetkezésének a helye szerinti
polgármesteri (vagy közös önkormányzati) hivatali ügyintéző,
 a polgármesterhez vagy
 a jegyzőhöz telepített feladat- és hatáskört pedig a megyei közgyűlés
elnöke, illetve a megyei jegyző látja el.
A Kormány eddig egy alkalommal létesített különleges gazdasági övezetet: ez a gödi
Samsung akkumulátorgyár területén történt.
__________________
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Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény (Ebktv.)
változása 2021. január 1-től
onkormanyzat.csmkh.hu/az-egyenlo-banasmodrol-es-az-eselyegyenlosegelomozditasarol-szolo-2003-evi-cxxv-torveny-ebktv-valtozasa-2021-januar-1-tol/
Dr. Pénzes Emese
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

2021. január 1-én az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalába való beolvadással megszűnt az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH), melynek általános jogutódja ezáltal az
alapvető jogok biztosa.
Az alapvető jogok biztosa az EBH valamennyi feladatkörét átvette, beleértve a hatósági jogköröket is, tehát kötelező jellegű határozatot hozhat és a jogsértővel
szemben szankciót szabhat ki. A biztos Ebktv. szerinti döntéseivel szemben indított
közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel,
és kötelező a jogi képviselet.
Az alapvető jogok biztosának a megszűnt EBH-tól átvett feladatai az Ebktv.-ben kerültek meghatározásra, ugyanakkor ezen változások miatt természetesen szükségszerű volt az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.)
módosítása is.
Az Ajbt. új fejezete (III/C. Fejezet) az alapvető jogok biztosa előtt folyó párhuzamos
eljárások elkerülését biztosító rendelkezéseket fogalmaz meg:
 A beadványozónak jogában áll nyilatkozni arról, hogy az Ebktv. vagy az
Ajbt. szerinti eljárás megindítását kéri a biztostól.
 Figyelemmel arra, hogy az alapvető jogok biztosa az Ebktv. alapján hatósági eljárást folytat le, ez az eljárás elsődleges abban az esetben, ha a
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beadványozó mindkét eljárás megindítását kéri, vagy erről nem nyilatkozik.
 Az alapvető jogok biztosa által hozott közigazgatási döntés bíróság előtt
támadható meg, ezért azt a biztos az Ajbt. alapján nem vizsgálhatja.
 Az Ajbt. alapján folytatott eljárás nem zárja ki, hogy annak lezárását követően ugyanabban az ügyben a biztos kérelemre vagy hivatalból az
Ebktv.-ben meghatározottak szerint eljárjon.
 A biztos Ebktv. szerinti feladatainak ellátását elkülönült szervezeti egység segíti, amelynek vezetője az egyenlő bánásmódért felelős főigazgató.
 A törvény rögzíti az Ebktv. szerinti feladatokat ellátó elkülönült szervezeti egység együttműködési kötelezettségét az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó
helyettesével és a rendészeti igazgatóval a Hivatalon belüli egységes
jogalkalmazói gyakorlat elősegítése érdekében.

Az új szabályozás hatálybalépésekor már megindult hatósági és bírósági ügyek intézésének zavartalanságát átmeneti rendelkezések biztosítják: a hatálybalépéskor folyamatban lévő közigazgatási eljárások, valamint a folyamatban lévő közigazgatási
perek 30 napig (2021. január 31-éig) felfüggesztésre kerülnek.
Az EBH megszűnésével összefüggésben más törvények megfelelő módosítására is
sor került, melynek részleteit a forrásként megjelölt módosító jogszabály tartalmazza.
(Forrás: egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló 2020. évi CXXVII. törvény és indokolása.)

__________________
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Kormányablakok
Csongrád-Csanád megyében
www.csmkh.hu/hu/kormanyablak-1216
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Csongrád Justh Gyula u. 2/b
Hódmezővásárhely Ady Endre u. 14.
Kistelek Árpád u. 3.
Makó Széchenyi tér 22.
Mindszent Köztársaság tér 6.
Mórahalom Millenniumi sétány 17.
Sándorfalva Ady Endre u. 1.
Szentes Kossuth tér 6.
Üllés Dorozsmai út 40.
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

7 – 17
8 – 12
8 – 16
8 – 18
8 – 12

Szeged:
Kereskedő köz 3–5.
Rákóczi tér 1.
Megyeháza
Rókusi krt. 42–64.
Tesco Szeged Extra
Szőregi út 80.
Szeged Nova

7 – 17
8 – 20
8 – 20
8 – 18
8 – 12

A VILÁGMÉRETŰ KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT
ELRENDELT VESZÉLYHELYZET KERETÉBEN A KORMÁNY
ÚJABB INTÉZKEDÉSEKET VEZETETT BE.
A MOBILIZÁLT KORMÁNYABLAK ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
("KORMÁNYABLAK BUSZOK") ÜGYFÉLFOGADÁSA
2020. NOVEMBER 11-TŐL ÁTMENETILEG FELFÜGGESZTÉSRE
KERÜL.
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A Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal
vezetőinek elérhetőségei
www.csmkh.hu/hu/hivatalrol/szervezet/elerhetosegunk-92817
www.csmkh.hu/hu/hivatalrol/szervezet/telefonkonyv
Kiemelten jelezve a változások a legutóbbi (2020. július 10-ei) állapothoz képest

szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

Kormánymegbízott

Dr. Juhász Tünde

62/680-607

Főigazgató

Dr. Mikecz Péter

62/680-406

Igazgató

Zakar Péter

62/680-654

Dr. Nagy Valéria Réka

62/680-684

Fodor Krisztina

62/680-684

Forrai Dóra

62/680-606

Tóth Renáta

62/680-606

Szabó Gábor

62/680-604

Török Anita

62/680-484

Szervezetfejlesztési referens

Farkas Gábor

62/680-605

Kabinetirodai szakreferens

Dr. Szabó Sándor

62/680-612

Állami Főépítészi
Iroda

Sári Zsolt

62/680-120

Belső Ellenőrzési
Osztály

Herczegh Róbert László

62/680-437

Humánpolitikai és Koordinációs
Főosztály

Dr. Simonkáné dr. Molnár
Mónika

62/681-161

Humánpolitikai Osztály

Nagyné Bodor Bernadett

62/680-676

Jogi és Koordinációs Osztály

Dr. Baunoch Magdolna

62/680-695

titkárságvezető

Titkárság

Kormánymegbízotti
Kabinet

civil kapcsolatok és kommunikáció
kommunikáció
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juhasz.tunde

mikecz.peter
zakar.peter
nagy.reka

fodor.krisztina
forrai.dora

toth.renata

szabo.gabor
anita.torok
fg

szabo.sandorgabor

sari.zsolt

herczegh.robert

molnar.monika

bodor.bernadett
baunoch.magdolna
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Védelmi
Bizottság
Titkársága

szervezeti egység

vezető

Titkár

Meleg Károly tű. alezredes

Titkárhelyettes

Csepregi Balázs őrnagy

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály
Helyszíni Ellenőrzési Osztály

Schultz József
Király János

MezőgazdaságiésVidékfejlesztésiNormatív Dr. Szabó Csilla
TámogatásokKérelemkezelésiOsztálya
Vidékfejlesztési Beruházások
Balog Máté
Kérelemkezelési Osztálya

Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály

Dr. Kun Andrea

telefon / @csongrad.gov.hu

62/680-451
meleg.karoly

62/680-452

csepregi.balazs

62/814-905
schultz.jozsef

62/814-923
kiraly.janos

62/814-913
szabo.csilla

62/814-941
balog.mate

62/681-084
kun.andrea

Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Dr. Lamperné dr. Horváth Éva

62/680-800

Földművelésügyi Osztály

Dr. Kovács Gábor

62/680-784

Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

Dr. Vér Zalán

62/681-667

Növény- és Talajvédelmi Osztály

Borcsik Zoltán

62/681-080

Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály

Pintér Tamásné

horvath.eva

kovacs.gabor
ver.zalan

borcsik.zoltan

62/680-757

pinter.tamasne

Adategyeztetési és
Nyugdíjbiztosítási Osztály

Sápiné dr. Török Magdolna

62/680-366

Egészségbiztosítási Osztály

Janiné dr. Lados Dóra

62/680-202

Családtámogatási Osztály

Tóth Ferencné

62/680-260

Hatósági és Nyilvántartási Osztály

Muzsik Anita

62/680-231

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői
Osztály

Balogné Czirok Anikó

62/680-759

Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály

Daróczi Krisztina

sapine.magdolna
biczok.gyongyi
toth.ferencne
muzsik.anita
czirok.aniko

62/680-129

daroczi.krisztina

Építésügyi Hatósági Osztály 1.

Kiss Ágoston József

62/680-130

Építésügyi Hatósági Osztály 2.

Mányainé Piti Gabriella

62/681-015

Foglalkoztatási
Főosztály

Budai László

kiss.agoston

manyaine.gabriella

62/680-900
budai.laszlo

Alapkezelő Osztály

Bakos László Attila

62/680-908

Közfoglalkoztatási Osztály

Janovics Péter

62/680-952

Munkaerőpiaci Osztály

Kővágó Márta

62/680-902
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szervezeti egység

Földhivatali
Főosztály

vezető

Tóth Zoltán

telefon / @csongrad.gov.hu

62/680-152
toth.zoltan

Hatósági és Koordinációs Osztály

Dr. Regős-Benák Edit

62/680-157

Csongrádi Földhivatali Osztály

Török József

63/814-725

Hódmezővásárhelyi Földhivatali
Osztály

Dr. Balogh Gabriella

62/681-054

Makói Földhivatali Osztály

Elek Róbert

62/681-456

Mórahalmi Földhivatali Osztály

Dr. Nagy Izabella

62/681-381

Szegedi Földhivatali Osztály

Dabis Tamás

62/680-176

Szentesi Földhivatali Osztály

Bertus Mária

63/814-794

Jogi és Hatósági
Főosztály

Dr. Bangha Ágnes

regos.edit

torok.jozsef

balogh.gabriella
elek.robert

nagy.izabella.morahalom
dabis.tamas

bertus.maria

62/680-683
bangha.agnes

Hatósági és Perképviseleti Osztály

Dr. Bereczky Katalin

62/680-626

Igazságügyi Osztály

Dr. Csongrádi Helga

62/680-687

Szociális és Gyámügyi Osztály

Dr. Novaszel Noémi

62/680-613

Törvényességi Felügyeleti Osztály

Dr. Gyüre Izabella

62/680-681

Működést Támogató
Főosztály

Fődi Edit

bereczky.katalin
csongradi.helga
novaszel.noemi
gyure.izabella

62/680-693
fodi.edit

Beszerzési, Beruházási,
Üzemeltetési Osztály

Kárpátiné dr. Szutor Vera Írisz

62/680-409

Informatikai Osztály

Kutasi Levente

62/680-411

Pénzügyi Osztály

Kónya Brigitta

62/680-465

Projekt Osztály

Szikora Barbara

62/680-407

Számviteli és Támogatási Osztály

Mátó Melinda

62/680-674

Műszaki Hatósági
Főosztály

Dr. Horesnyi Julianna

szutor.vera

kutasi.levente
konya.brigitta

szikora.barbara
mato.melinda

62/680-546

horesnyi.julianna

Fogyasztóvédelmi Osztály

Petrik Sándor

62/680-532

Közlekedési és Útügyi Osztály

Hunya Péter

62/681-612

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Osztály

Kelemen János

62/680-382

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Fodorné dr. Borbély Eszter

Népegészségügyi
Főosztály

Dr. Bosnyákovits Tünde

petrik.sandor
hunya.peter

kelemen.janos

62/680-544
borbely.eszter

62/681-702

bosnyakovits.tunde

Laboratóriumi Osztály

Dr. Szécsényi István

62/681-687

Népegészségügyi Osztály

Arany Ida

62/681-704
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szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

Dr. Szubally Brúnó

63/814-711

hivatalvezető

szubally.bruno

Foglalkoztatási Osztály

Németh Anna

63/814-741

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Gyovai Réka

63/814-712

Kormányablak Osztály

Dr. Becsei Dániel

63/814-717

Dr. Szegény Judit

62/681-004

hivatalvezető

szegeny.judit

Dr. Pap Ágnes

62/681-014

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Kecskeméti Erika

62/681-001

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Dr. Borka Attila

62/681-072

Foglalkoztatási Osztály

Bereczki Pál

62/681-170

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Csúcs Tünde

62/681-008

Kormányablak Osztály

Hegyi István

62/681-034

Népegészségügyi Osztály

Dr. Bugyi Györgyi

62/681-463

Dr. Szalai Gabriella

62/681-303

hivatalvezető

szalai.gabriella

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Dr. Tóth Erika

62/681-321

Foglalkoztatási Osztály

Csehek Ágnes

62/681-332

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Lévai Anikó

62/681-304

Kormányablak Osztály

Dr. Sándor Katalin

62/681-302

CSONGRÁDI
Járási Hivatal

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

hivatalvezető-helyettes

KISTELEKI
Járási Hivatal

MAKÓI

hivatalvezető-helyettes

nemeth.anna
gyovai.reka

becsei.daniel

pap.agnes

vezeto.hmvhely
borka.attila

bereczki.pal
csucs.tunde
hegyi.istvan

bugyi.gyorgyi

toth.erika

csehek.agnes
levai.aniko

sandor.katalin

Dr. Lakatos-Tóth Andor

62/681-428

hivatalvezető

lakatostoth.andor

Foglalkoztatási Osztály

Bárdi László

62/681-472

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Rotár Gábor

62/561-692

Kormányablak Osztály

Molnár Renáta

62/681-694

Járási Hivatal
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szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

Dr. Szántó Mária

62/681-350

hivatalvezető

szanto.maria

Foglalkoztatási Osztály

Ivanovné Makovits Tünde

62/681-390

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Csala Éva

62/681-352

Kormányablak Osztály

Nógrádiné Bálint Melinda

62/681-356

Dr. Holubán Csilla

62/680-075

hivatalvezető

holuban.csilla

Dr. Mezey Róbert

62/680-011

MÓRAHALMI
Járási Hivatal

SZEGEDI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

hivatalvezető-helyettes

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Leinweberné Hankóczy Nikolett

makovits.tunde
csala.eva

balint.melinda

mezey.robert

62/680-017

hankoczy.nikolett

Nagy Ágnes Eszter

62/680-034

Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Dr. Tihanyi Zala

62/680-830

Foglalkoztatási Osztály

Törjékné Pásztor Ildikó

62/680-962

Gyámügyi Osztály

Lantainé dr. Szecskó Nóra

62/680-023

Hatósági és Szociális Osztály

Dakuné dr. Almási Andrea

62/680-099

Kormányablak Osztály 1.

Csányi Zsolt

70/490-6062

Kormányablak Osztály 2.

Dancs Szilvia

62/680-019

Kormányablak Osztály 3.

István Beatrix

62/680-016

Népegészségügyi Osztály

Dr. Pataricza Mónika

62/681-759

Dr. Tóth Flórián

63/814-776

hivatalvezető

toth.florian

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Dr. Lehoczky János

63/814-786

Foglalkoztatási Osztály

Tonnes Zsolt

63/312-256

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Lantos Ágnes

63/814-770

Kormányablak Osztály

Dr. Ötvös Ágnes

63/814-772

Népegészségügyi Osztály

Pintér Julianna

SZENTESI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

nagy.agnes

tihanyi.zala

torjekne.ildiko
szecsko.nora

almasi.andrea
csanyi.zsolt

dancs.szilvia

istvan.beatrix

pataricza.monika

lehoczky.janos
tonnes.zsolt

lantos.agnes
otvos.agnes

63/400-175
pinter.julianna

––––––––––––––––––
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A Csongrád-Csanád Megyei
Államigazgatási Kollégium
tagjai
Kiemelten jelezve a változások a legutóbbi (2020. július 10-ei) állapothoz képest

szervezet / vezető

postacím / email

telefon

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
juhasz.tunde@csongrad.gov.hu
Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott

(62)
680-607

CSCSMKH főigazgatója
Dr. Mikecz Péter főigazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
mikecz.peter@csongrad.gov.hu

(62)
680-406

CSCSMKH igazgatója
Zakar Péter mb. igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
zakar.peter@csongrad.gov.hu

(62)
680-654

CSCSMKH Állami Főépítészi Iroda
Sári Zsolt állami főépítész

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
sari.zsolt@csongrad.gov.hu

(62)
680-120

CSCSMKH Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Schultz József főosztályvezető

6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.
schultz.jozsef@csongrad.gov.hu

(62)
814-905

CSCSMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Dr. Kun Andrea főosztályvezető

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
kun.andrea@csongrad.gov.hu

(62)
681-084

CSCSMKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Pintér Tamásné főosztályvezető

6723 Szeged, Sólyom u. 2.
pinter.tamasne@csongrad.gov.hu

(62)
680-757

CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Daróczi Krisztina főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
daroczi.krisztina@csongrad.gov.hu

(62)
680-129

CSCSMKH Foglalkoztatási Főosztály
Budai László főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
budai.laszlo@csongrad.gov.hu

(62)
680-900

CSCSMKH Földhivatali Főosztály
Tóth Zoltán főosztályvezető

6724 Szeged, Kálvária sgt. 41–43.
toth.zoltan@csongrad.gov.hu

(62)
680-152

CSCSMKH Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
Dr. Simonkáné dr. Molnár Mónika főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
molnar.monika@csongrad.gov.hu

(62)
681-161

CSCSMKH Jogi és Hatósági Főosztály
Dr. Bangha Ágnes főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
bangha.agnes@csongrad.gov.hu

(62)
680-683

CSCSMKH Működést Támogató Főosztály
Fődi Edit főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
fodi.edit@csongrad.gov.hu

(62)
680-693

CSCSMKH Műszaki Hatósági Főosztály
Dr. Horesnyi Julianna főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
horesnyi.julianna@csongrad.gov.hu

(62)
680-546

CSCSMKH Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7–11.
bosnyakovits.tunde@csongrad.gov.hu
Dr. Bosnyákovits Tünde főosztályvezető
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szervezet / vezető

postacím / email

CSCSMKH Csongrádi Járási Hivatal
Dr. Szubally Brúnó járási hivatalvezető

6640 Csongrád, Justh Gyula u. 2/B.
szubally.bruno@csongrad.gov.hu

(63)
814-711

CSCSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Dr. Szegény Judit járási hivatalvezető

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14.
szegeny.judit@csongrad.gov.hu

(62)
681-004

CSCSMKH Kisteleki Járási Hivatal
Dr. Szalai Gabriella járási hivatalvezető

6760 Kistelek, Árpád u. 1–3.
szalai.gabriella@csongrad.gov.hu

(62)
681-303

CSCSMKH Makói Járási Hivatal
Dr. Lakatos-Tóth Andor járási hivatalvezető

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
lakatostoth.andor@csongrad.gov.hu

(62)
681-428

CSCSMKH Mórahalmi Járási Hivatal
Dr. Szántó Mária járási hivatalvezető

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
szanto.maria@csongrad.gov.hu

(62)
681-350

CSCSMKH Szegedi Járási Hivatal
Dr. Holubán Csilla járási hivatalvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
holuban.csilla@csongrad.gov.hu

(62)
680-075

CSCSMKH Szentesi Járási Hivatal
Dr. Tóth Flórián járási hivatalvezető

6600 Szentes, Kossuth tér 6.
toth.florian@csongrad.gov.hu

(63)
814-776

Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
Dr. Kozák Péter igazgató

6720 Szeged, Stefánia 4., Pf. 390
titkarsag@ativizig.hu

(62)
599-599

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szatmári Imre tű. dandártábornok igazgató

6721 Szeged, Berlini krt. 16–18. Pf. 483.
csongrad.titkarsag@katved.gov.hu

(62)
621-280

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
Dakos József r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány

6721 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22–24.
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu

(62)
562-400

Klebelsberg Központ Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Miklós Anikó tankerületi igazgató

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
aniko.miklos@kk.gov.hu

(62)
795-202

Klebelsberg Központ Szegedi Tankerületi Központ
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató

6726 Szeged, Bal fasor 17–21.
judit.ujfaluczki@kk.gov.hu

Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága
Rigó Szilveszterné igazgató

6720 Szeged, Széchenyi tér 9.
rigo.szilveszterne@allamkincstar.gov.hu

(62)
568-168

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ellátási és Koordinációs Főosztály I.
Plavetzné dr. Tompán Veronika főosztályvezető

6726 Szeged, Bal fasor 17–21.
dath.csongrad@neak.gov.hu

(62)
561-200

Szegedi Fegyház és Börtön
Kopcsik Károly bv. dandártábornok intézetparancsnok

6724 Szeged, Mars tér 13. Pf. 753
szeged.uk@bv.gov.hu

(62)
554-970

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Csongrád-Csanád Megyei Kirendeltsége
Nyári Amália igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
csongrad@szgyf.gov.hu

(70)
647-5910

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság
Stixné Barakkó Györgyi igazgató

6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.
foigazgatosag@tef.gov.hu

(30)
636-6522
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ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK:
szervezet / vezető

postacím / email

telefon

Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés
elnöke
Gémes László elnök

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2–4.
elnok@csongrad-megye.hu

(62)
886-831

Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
jegyzője
Dr. Somosi Krisztina jegyző

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2–4.
fojegyzo@csongrad-megye.hu

(62)
886-840

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
jegyzője
Dr. Tatár Zoltán jegyző

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
tatar.zoltan@hodmezovasarhely.hu

(62)
530-120

Szeged Megyei Jogú Város
jegyzője
Dr. Martonosi Éva jegyző

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
martonosi.eva@szeged.eu

(62)
564-364

Alkotmányvédelmi Hivatal
Csongrád-Csanád Megyei Iroda
Dr. Komár Krisztián Márk c. nb. őrnagy irodavezető

6722 Szeged, Párizsi krt. 36.
szeged@ah.gov.hu

(62)
551-901

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Belső Ellenőrzési Osztály
Herczegh Róbert László mb. osztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
herczegh.robert@csongrad.gov.hu

(62)
680-437

Csongrád-Csanád Megyei Védelmi Bizottság
Titkársága
Meleg Károly titkár

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
meleg.karoly@csongrad.gov.hu

(62)
680-451

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Dr. Makó András igazgató

6721 Szeged, Bocskai u. 14. Pf. 890
csongradavig@nav.gov.hu

(62)
567-500

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szegedi Hatósági Iroda
Szabó Tibor igazgató

6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Pf. 689.
info@nmhh.hu

(62)
568-300

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Dr. Németh Krisztina r. alezredes igazgató

6724 Szeged, Londoni krt. 15.
dar@bah.b-m.hu

(62)
549-140

––––––––––––––––––
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Önkormányzati elérhetőségek
Csongrád-Csanád megyében
www.csmkh.hu/hu/onkormanyzatok-elerhetosegei-csongrad-csanad-megyeben

Kiemelten jelezve a változások a legutóbbi (2020. július 10-ei) állapothoz képest

település

postacím
email

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

ALGYŐ

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
ph@algyo.hu

62/517-517
algyo.hu

Molnár Áron
Dr. Füzesy István Tibor

Dr. Varga Ákos
-

–

AMBRÓZFALVA

6916 Ambrózfalva, Dózsa György u. 1.
phambroz@oroscom.hu

62/521-010
ambrozfalva.hu

Dorotovicsné Gulyás Judit
Nagy-György Lajos

Dr. Sarkadi Péter
–

Csanádalberti
Közös Önkormányzati Hivatal

APÁTFALVA

6931 Apátfalva, Templom u. 69.
apatfalva.polg@vnet.hu

62/520-040
apatfalva.hu

Szekeres Ferenc
Kiszely János Pálné

Dr. Szénási Hanna
–

Apátfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

ÁRPÁDHALOM

6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17.
pmhivatal@arpadhalom.hu

63/456-057
arpadhalom.hu

Vágó Miklós Béla
Froman Róbert

Gyurisné Székely Erika Mária
–

Fábiánsebestyéni
Közös Önkormányzati Hivatal

ÁSOTTHALOM

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
polghiv@asotthalom.hu

62/591-560
asotthalom.hu

Toroczkai László
Fackelmann István

Dr. Barna Angéla
–

–

BAKS

6768 Baks, Fő u. 92.
info@baks.hu

62/269-233
baks.hu

Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Dobos Péter Pál

az új jegyző kinevezéséig:

BALÁSTYA

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
titkarsag@balastya.hu

62/278-222
balastya.hu

Ujvári László
Juhász Jenő

Dr. Nagy-Elekes Petra
–

–

BORDÁNY

6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.
bordany@bordany.hu

62/588-510
bordany.com

Tanács Gábor
Kiss-Patik Péter

Dr. Fodor Ákos
–

–

CSANÁDALBERTI

6915 Csanádalberti, Fő út 30.
polghivcsanadalberti@oroscom.hu

62/650-310
csanadalberti.hu

Csjernyik Zoltán
Makács László

Dr. Sarkadi Péter
–

Csanádalberti
Közös Önkormányzati Hivatal

nagyközség
község
község
község

nagyközség
község
község

nagyközség
község
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CSANÁDPALOTA

6913Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
pmhiv@csanadpalota.hu

62/263-001
csanadpalota.hu

Dr. Debreczeni István
Jancsik Zoltán
Dr. Paja Gábor

Dr. Bóné Mónika
–

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

CSANYTELEK

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
csanytelek@csanytelek.hu

63/578-510
csanytelek.hu

Erhard Gyula
Bérces Mariann

Kató Pálné
–

–

CSENGELE

6765 Csengele, Petőfi u. 13.
titkarsag@csengele.hu

62/586-570
csengele.hu

Dr. Tóth Tibor Imre
Tóth Tibor

Dr. Jaksa Tibor
Csépe András

Csengelei
Közös Önkormányzati Hivatal

CSONGRÁD

6641 Csongrád, Kossuth tér 7.
csongrad@csongrad.hu

63/571-900
csongrad.hu

Bedő Tamás
Cseri Gábor
Gyovai Gáspár

Dr. Juhász László
Dr. Barcsi Judit

–

DEREKEGYHÁZ

6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.
jegyzo@derekegyhaz.hu

63/453-003
derekegyhaz.hu

Szabó István
Borbás Tamás

Kovács-Nagy Andrea
–

Derekegyházi
Közös Önkormányzati Hivatal

DESZK

6772 Deszk, Tempfli tér 7.
ph@deszk.hu

62/571-580
deszk.hu

Király László
Brczán Krisztifor

Dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
–
Dr. Mucsi Enikő

DÓC

6766 Dóc, Alkotmány u. 17.
onkormanyzat@dockozseg.hu

62/270-231
dockozseg.hu

Turda Gábor
Lázár János

Dr. Török Éva
Dr. Másody Zsolt

Sándorfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

DOMASZÉK

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
domaszek@t-online.hu

62/284-011
domaszek.hu

Sziráki Krisztián
Ábrahám Zoltán

Dr. Pálfi Tímea Ágnes
–

–

EPERJES

6624 Eperjes, Petőfi u. 1.
ph.eperjes@optanet.hu

63/455-527
eperjes.hu

Kabai Mátyás
Horváth Ferenc

Kovács-Nagy Andrea
–

Derekegyházi
Közös Önkormányzati Hivatal

FÁBIÁNSEBESTYÉN

6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
polghivfabian@tanet.hu

63/366-555
fabiansebestyen.hu

Dr. Kós György
Faragó M. Ferenc

Gyurisné Székely Erika Mária
–

Fábiánsebestyéni
Közös Önkormányzati Hivatal

FELGYŐ

6645 Felgyő, Széchenyi út 1.
pmhv@felgyo.hu

63/580-060
felgyo.hu

Horváth Lajos
Szabóné Berkes Etelka

Dr. Faragó Péter
–

Tömörkényi
Közös Önkormányzati Hivatal

FERENCSZÁLLÁS

6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.
onkormanyzat@ferencszallas.koznet.hu

62/529-505
ferencszallas.hu

Jani János
Keményné Balogh Ágnes

Angyal Zsolt
–

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

FORRÁSKÚT

6793 Forráskút, Fő u. 74.
hivatal@forraskut.hu

62/287-222
forraskut.hu

Fodor Imre
Kálmánné Kovács Mónika

Dr. Kapás Anita
–

–

város

község
község
város

község
község
község

nagyközség
község
község
község
község
község

A képviselő-testület feloszlása miatt kiírt időközi önkormányzati választást 2020. november 8-án tartják.
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FÖLDEÁK

6922 Földeák, Szent László tér 1.
foldeak@foldeak.hu

62/524-092
foldeak.hu

Hajnal Gábor
Tóth Imre

Rákóczi Edit
–

Földeáki
Közös Önkormányzati Hivatal

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
pmh@hodmezovasarhely.hu

62/530-100
hodmezovasarhely.hu

Dr. Márki-Zay Péter
Dr. Berényi Károly
Dr. Kis Andrea

Dr. Tatár Zoltán jegyző
-

Hódmezővásárhely
MJV Polgármesteri Hivatala

KIRÁLYHEGYES

6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
kiralyhegyes6911@gmail.com

62/287-945
kiralyhegyes.hu

Horváth Lajos
Miklós Imre

Dr. Bóné Mónika
–

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

KISTELEK

6760 Kistelek, Árpád u. 1–3.
hivatal@kistelek.hu

62/598-100
kistelek.hu

Nagy Sándor
Domonics János

Süliné dr. Terecskei Erzsébet jegyzőt
tartósan helyettesíti:
Dr. Nagy Rusztem aljegyző

–

KISZOMBOR

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
ph@kiszombor.hu

62/525-090
kiszombor.hu

Szirbik Imre
–

Gácsi Zoltán

–

KLÁRAFALVA

6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.
onkormanyzat@klarafalva.koznet.hu

62/529-000
klarafalva.hu

Boros Zsolt Mihály
Pápai Mátyás

Angyal Zsolt
–

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

KÖVEGY

6912 Kövegy, Kossuth u. 29.
pmhiv@kovegy.hu

62/523-820
kovegy.hu

Galgóczkiné Krobák Mária Anna Dr. Bóné Mónika
Jakab Tiborné
–

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

KÜBEKHÁZA

6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
jegyzo@kubekhaza.hu

62/254-514
kubekhaza.hu

Dr. Molnár Róbert
Kucsera Istvánné

Angyal Zsolt
–

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

MAGYARCSANÁD

6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
info@magyarcsanad.hu

62/520-630
magyarcsanad.hu

Farkas János
Tóth-Pál Lászlóné

Dr. Szénási Hanna
–

Apátfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

MAKÓ

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
info@mako.hu

62/511-800
mako.hu

Farkas Éva Erzsébet
Czirbus Gábor

Dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
Dr. Bakos Tamás Gábor

–

MAROSLELE

6921 Maroslele, Szabadság tér 1.
marosleleph@maroslele.hu

62/256-033
maroslele.hu

Drimba Tibor
Schulcz János

Dr. Dóka Tímea
–

–

MÁRTÉLY

6636 Mártély, Rákóczi tér 1.
onkormanyzat@martely.hu

62/528-062
martely.hu

Dr. Putz Anita
Sajti Imréné

Dr. Tatár Zoltán jegyző
Dr. Nagy Péter aljegyző

Hódmezővásárhely
MJV Polgármesteri Hivatala

MINDSZENT

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
mindszent@mindszent.hu

62/527-010
mindszent.hu

Zsótér Károly Sándor
Zsótér Gábor

Dr. Végh Ibolya
Németh István

–

község

megyei jogú város
község
város

nagyközség
község
község
község
község
város

község
község
város
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MÓRAHALOM

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
info@morahalom.hu

62/281-022
morahalom.hu

Nógrádi Zoltán
Csányi László

Dr. Tóth Krisztián jegyző
Dr. Marjanucz Katalin aljegyző

–

NAGYÉR

6917 Nagyér, Szabadság u. 33.
igazgatas.nagyer@oroscom.hu

62/521-910
nagyer.hu

Lőrincz Tibor
Deák Péter

Dr. Sarkadi Péter
–

Csanádalberti
Közös Önkormányzati Hivatal

NAGYLAK

6933 Nagylak, Petőfi u. 14.
jegyzo@nagylak.hu

62/279-140
nagylak.hu

Kolozsvári Rozália
Gulácsi Krisztina

Dr. Szénási Hanna
–

Apátfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

NAGYMÁGOCS

6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.
jegyzo@nagymagocs.hu

63/363-002
nagymagocs.hu

Szebellédi Endre István
Drubináné Fodor Katalin

Dr. Vida Bernadett
–

–

NAGYTŐKE

6612 Nagytőke, Széchenyi tér 4.
nagytoke@szentes.hu

63/450-609
nagytoke.hu

Szénászky Zsolt
Kis Nándor

Dr. Sztantics Csaba
Dr. Danyi Katalin

Szentesi
Közös Önkormányzati Hivatal

ÓFÖLDEÁK

6923 Óföldeák, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
hivatal.ofoldeak@gmail.com

62/295-603
ofoldeak.hu

Simonné Sinkó Erika
Zsarkó József

Rákóczi Edit
–

Földeáki
Közös Önkormányzati Hivatal

ÓPUSZTASZER

6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.
opusztaszer@invitel.hu

62/575-130
opusztaszerkozseg.hu

Makra József
Antal Imre
Nagy Gábor

Dr. Lajkó Norbert
–

–

ÖTTÖMÖS

6784 Öttömös, Fő u. 12.
hivatal@ottomos.hu

62/589-015
ottomos.hu

Dr. Dobó István
Veres János György

Fődi Anita
Erdélyi-Nagy Renáta

Ruzsai
Közös Önkormányzati Hivatal

PITVAROS

6914 Pitvaros, Kossuth u. 30.
polghiv@pitvaros.hu

62/650-411
pitvaros.hu

Radó Tibor
Anderkó Attila

Dr. Sarkadi Péter
–

Csanádalberti
Közös Önkormányzati Hivatal

PUSZTAMÉRGES

6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
hivatal@pusztamerges.hu

62/286-851
pusztamerges.hu

Dr. Papp Sándor
Turcsányi János

Fődi Anita
Erdélyi-Nagy Renáta

Ruzsai
Közös Önkormányzati Hivatal

PUSZTASZER

6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
info@pusztaszer.hu

62/576-510
pusztaszer.hu

Máté Gábor
Nagy Emese

Dr. Jaksa Tibor
Csépe András

Csengelei
Közös Önkormányzati Hivatal

RÖSZKE

6758 Röszke, Fő u. 84.
jegyzo@roszkenet.hu

62/573-030
roszke.hu

Borbásné Márki Márta Ilona
Molnárné Vér Ágnes

Dr. Gácser Tamás
–

–

RUZSA

6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
ruzsa@ruzsa.hu

62/285-011
ruzsa.hu

Sánta Gizella
Ollmann-né Lovászi Ágnes

Fődi Anita
Erdélyi-Nagy Renáta

Ruzsai
Közös Önkormányzati Hivatal

város

község
község

nagyközség
község
község
község
község
község
község
község
község
község
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SÁNDORFALVA

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
polghiv@sandorfalva.hu

62/572-961
sandorfalva.hu

GajdosnéPatakiZsuzsannaMária
Búza Katalin

Dr. Török Éva
Dr. Másody Zsolt

Sándorfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

SZATYMAZ

6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
pmhivatal@szatymaz.hu

62/583-560
szatymaz.hu

SZEGED

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
info@szegedvaros.hu

62/564-364
szegedvaros.hu

SZEGVÁR

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
polghiv@szegvar.hu

63/364-800
szegvar.hu

Barna Károly
Dékányné dr. Balogh Andrea
Dr. Botka László
Szécsényi Rózsa
Nagy Sándor
Szabó Tibor György
Tóth Péter Pál

Dr. Makay Enikő
–
Dr. Martonosi Éva jegyző
Dr. Kopasz Vanda aljegyző
Dr. Varga Ildikó aljegyző
Dr. Szecskó Tamás
–

SZÉKKUTAS

6821 Székkutas, Béke u. 2.
titkarsag@szekkutas.hu

62/593-050
szekkutas.hu

Szél István
Rostás Péter

Olasz Mónika
–

–

SZENTES

6600 Szentes, Kossuth tér 6.
sztantics@szentes.hu

63/510-300
szentes.hu

Szabó Zoltán Ferenc
Kiss Csaba István

Dr. Sztantics Csaba
Dr. Danyi Katalin

Szentesi
Közös Önkormányzati Hivatal

TISZASZIGET

6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
tiszasziget@vnet.hu

62/254-022
tiszasziget.hu

Angyal Zsolt
–

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

TÖMÖRKÉNY

6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.
tomorkeny@tomorkeny.hu

63/577-020
tomorkeny.hu

Ferenczi Ferenc
Nacsa Tamás
Szabó Károly
Bánfi Sándor
Tóth Józsefné

Dr. Faragó Péter
–

Tömörkényi
Közös Önkormányzati Hivatal

ÚJSZENTIVÁN

6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu

62/277-021
ujszentivan.hu

Putnik Lázár
Dr. Juhász Tibor

Dr. Szentirmay Sára
–

–

ÜLLÉS

6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
hivatal@ulles.hu

62/282-122
ulles.hu

Nagy Attila Gyula
Juhász Attila

Dr. Borbás Zsuzsanna
–

–

ZÁKÁNYSZÉK

6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
info@zakanyszek.hu

62/590-490
zakanyszek.hu

Matuszka Antal István
Kazi Péter

Gárgyán István
–

–

ZSOMBÓ

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
polghiv@zsombo.hu

62/595-555
zsombo.hu

CSONGRÁD-CSANÁD

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2–4.
hivatal@csongrad-megye.hu

62/886-840
csongrad-megye.hu

Gyuris Zsolt
Dr. Sziromi Márta
Kiss Péter
MihálffynéZakarAndreaZsuzsanna –
Gémes László elnök
Dr. Somosi Krisztina
Ádók János alelnök
Csáki Béla alelnök
–

város

község

megyei jogú város
nagyközség
község
város

község
község
község

nagyközség
község

nagyközség

Megyei Önkormányzat
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Dr. Polner Eörs alelnök
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Nagytőke

CSONGRÁD

Eperjes
Fábiánsebestyén

Felgyő

SZENTES

Tömörkény

Árpádhalom

Csanytelek
Szegvár
Pusztaszer

Csengele

Nagymágocs
Derekegyház

Baks
Mindszent
Székkutas

Ópusztaszer

KISTELEK

Mártély
Dóc

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Balástya

Sándorfalva

Forráskút
Pusztamérges

Öttömös

Üllés

Zsombó

Nagyér
Ambrózfalva

Szatymaz

Algyő

Csanád- Pitvaalberti ros

Földeák

Bordány

Óföldeák

Ruzsa
Zákányszék

Ásotthalom

MÓRAHALOM

Kiadja:
Székhely:
Telefon:
E-mail:
Honlap:
Kiadásért
felelős:
Szerkeszti:

Királyhegyes

Maroslele
Domaszék

SZEGED
Deszk

Röszke

ÚjszentTisza- iván
sziget

Csanádpalota

MAKÓ

Klárafalva Ferencszállás
Kiszombor

Kübekháza

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
62/680-663
vezeto@csongrad.gov.hu
csmkh.hu · kormanyhivatal.hu
dr. Juhász Tünde kormánymegbízott
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály
dr. Gyüre Izabella · dr. Kecskés Tamás
tfo@csongrad.gov.hu
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Kövegy
Apátfalva
Magyarcsanád

Nagylak

