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A kisajátítás csak kivételesen
alkalmazható, amikor a törvényben
szereplő konkrét közérdekű cél
más módon már nem valósítható meg.

A címelem képzése
a Központi Címregiszterben és a
címelemről történő döntés nem azonos
egymással.

A nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások
gyorsabb, egyszerűbb és egységesebb
eljárási rendben valósulhatnak meg.
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Kedves Kollégáim,
megyénk önkormányzati hivatali és
államigazgatási szakemberei!

Mindig nagy öröm számomra, amikor figyelmükbe ajánlhatom tartalomban gazdag
Hivatali Tájékoztatónkat.
Visszatérő témánk az önkormányzati adóhatósági eljárás, amelyet ezúttal a jogorvoslat
oldaláról közelítünk meg. A kisajátítás jogalapját mintegy permegelőző megoldásként
járja körbe szakértő kollégánk. A rendeletalkotás körében egyrészt az egészségügyi célvizsgálatunkat összegző, másrészt a lakásbérletet érintő cikkünkben foglalunk össze gyakorlati tudnivalókat. Állami főépítészünk a településtervek készítéséhez nyújtott pályázati lehetőségre hívja fel a figyelmet.
Az elérhetőségi adatokon túl is igyekszünk államigazgatási társszerveink számára hasznos ismeretanyagot feldolgozni, ezért is kapott helyet lapszámunkban a megyénk nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásairól szóló tájékoztató.
Köszönöm olvasóinknak a kiadványunk fejlesztéséhez nyújtott közreműködést!
Igyekszünk a kérdőívekben legtöbb szavazatot kapott témakörökre fókuszálni. Formátumunk a többség igényeinek megfelelően változatlan marad, a mobilos olvashatóság érdekében azonban megújítjuk Önkormányzati Helpdesk felületünket,
amelyen minden cikkünket elolvashatják.
Arra biztatom olvasóinkat, hogy használják ki a Hivatali Tájékoztatóban rejlő
lehetőségeket, és bátran jelezzék a tfo@csongrad.gov.hu e-mail címre, milyen témáról olvasnának – vagy írnának – szívesen.

Hasznos tájékozódást és eredményes
munkát kívánok!
Szeged, 2021. november 12.
dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott
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Meghívó
anyakönyvi szakmai
értekezletre
onkormanyzat.csmkh.hu/meghivo-anyakonyvi-szakmai-ertekezletre
Rácz Diána
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Hatósági és Perképviseleti Osztály

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

letet

anyakönyvi szakmai értekez-

tart az önkormányzatok anyakönyvvezetői részére.

2021. november 25. (csütörtök) 9:00 óra

◼

Az értekezlet időpontja:

◼

Helyszíne:

◼

Kérem, a résztvevők névsorát legkésőbb 2021. november 17. napjáig a
racz.diana@csongad.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

◼

Szakmai értekezlet tervezett programja:

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Csongrád terem (földszint)

8 : 30 – 9 : 00

Regisztráció

9 : 00 – 10 : 30

Jogszabályváltozások a gyakorlatban

10 : 30 – 10 : 45 Szünet
10 : 45 – 12 : 00 Anyakönyvezés során felmerülő problémák (gyakorlati, technikai)
12 : 00 – 13 : 00 Ellenőrzési tapasztalatok
Az előadások fontosságára való tekintettel az anyakönyvvezetők megjelenését előre
is köszönöm.
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Településterv
készítését érintő pályázat
onkormanyzat.csmkh.hu/telepulesterv-kesziteset-erinto-palyazat
Sári Zsolt
állami főépítész
Állami Főépítészi Iroda

Idén, az év végéig 500 millió forint pályázati támogatást nyújt a kormány az 5000 fő
lakónépesség alatti kistelepüléseknek a településtervek elkészítéséhez. A pályázat a
2021. júliusban hatályba lépett településtervezéssel összefüggő jogszabályok alapján
az új típusú településtervek elkészítését támogatja.

A pályázat célja, hogy támogassa az 5000 fő alatti lakónépességű kistelepüléseket a
településterveik jogszabályban rögzített tartalom és formátum szerinti elkészítésében. A pályázat keretében az érintett önkormányzatok adóerő-képesség függvényében sávosan maximálisan 500 ezertől 3 millió forintig terjedő összegig, vissza nem
térítendő támogatásban részesülhetnek.
A kormány 2022-ben és 2023-ban további 1,5-1,5 milliárd forint támogatást különít
el erre a célra, így azon települések, amelyek az idei évben nem tudnak pályázni, az
elkövetkező két évben a soron következő pályázati felhívásokon indulhatnak.

lechnerkozpont.hu

A támogatás rendelkezésre bocsátása
egy összegben, támogatási előleg formájában történik, utólagos elszámolási
kötelezettség mellett. Amennyiben a településterv elkészítésének költségei
meghaladják a támogatói okiratban rögzített támogatási összeget, a többletráfordítást az önkormányzat saját forrásból köteles biztosítani.
A pályázatot a településterv elkészítésének megkezdéséről szóló önkormányzaHIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2021. NOVEMBER 12.
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ti képviselő-testületi határozat elfogadását követően lehet benyújtani, a településterv elfogadását megelőzően. A támogatás terhére a jogszabályoknak megfelelő településterv elkészítésével összefüggő tervezői és szakértői feladatok számolhatók el.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. november 19. A kérelmet a pályázati
felhívásban felsorolt dokumentumok megküldésével lehet benyújtani postai úton
vagy személyesen, egymással mindenben megegyező két eredeti példányban a felhívásban megjelölt címen.
A felhívás, valamint további információk a pályázatról elérhetők a Lechner Tudásközpont honlapján, a https://lechnerkozpont.hu/telepulestervpalyazat weboldalon.
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Az önkormányzati
adóhatósági eljárásokban
felmerülő jogorvoslati jogról való tájékoztatásról
onkormanyzat.csmkh.hu/az-onkormanyzati-adohatosagi-eljarasokbanfelmerulo-jogorvoslati-jogrol-valo-tajekoztatasrol
Dr. Kovács Anita
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Hatósági és Perképviseleti Osztály

A Hatósági Főosztályra beérkező fellebbezések és keresetek tartalma, valamint az általunk lefolytatott felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai alapján ismét időszerűnek
érezzük, hogy a jogorvoslati jog érvényesítését elősegítő adóhatósági feladatokról
egy pár gondolatot kifejtsünk.

Magyarország Alaptörvényének XXVIII. cikk (7) bekezdése értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.
Az Air.1 6. §-a az adóhatóság tájékoztatási kötelezettsége és az adózói jogok gyakorlásának előmozdítása körében alapelvi éllel fogalmazza meg, hogy az adóhatóság az
adózónak a jogszabályok megtartásához szükséges tájékoztatást megadja, az adóbevallás, az adóbefizetés rendjét vele megismerteti, az adózót jogainak érvényesítésére figyelmezteti.
Az ide kapcsolódó kommentár szerint az adóhatóság feladata az adózók jogkövető
magatartásának elősegítése, így alapelvi szintű kötelezettsége az ehhez szükséges tájékoztatás megadása. Az adóigazgatási rendtartás újdonságként az adóhatóság figyelmeztetési kötelezettségét is előírja, annak érdekében, hogy az adózó a jogszabály
által biztosított jogokkal élni tudjon.
Alapvető elv, hogy az adóhatóság segítse elő az adózó jogkövető magatartását, korrekt adózását, melynek konkrét, törvényben megfogalmazott formái jelennek meg

1

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról [Air.]
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adóigazgatási eljárás során, az adóhatóság ugyanis az eljárás során köteles gondoskodni arról, hogy az adózót a jogszabályok ismeretének hiánya miatt ne érje hátrány.

A továbbiakban a jogorvoslati jogról való tájékoztatás körüli problémákat mutatjuk be.
A jogorvoslati jogról való tájékoztatás a döntés rendelkező részében kap helyet, melyben ki kell térni a jogorvoslat igénybevételének lehetőségére, annak fajtájára, az előterjesztésére nyitva álló határidőre, a benyújtásának helyére, módjára, annak gyakorlásával összefüggésben felmerülő költségekre és a jogorvoslati kérelemnek a döntés
végrehajtására kifejtett halasztó hatályára is.
Az adóigazgatási eljárásokban felmerülő rendes jogorvoslati eszközök: a fellebbezés,
a végrehajtási kifogás és a közigazgatási per.
Az Alkotmánybíróság egy döntésében kimondta, hogy annak ellenére, hogy a jogorvoslathoz
való jog nem a közigazgatási szerv határozatából, különösen nem az arról történő tájékoztatásból fakad, hanem azt a törvény keletkezteti, a hatóság tájékoztatási kötelezettsége jogszabályi előíráson alapul, ezért annak jogszerűsége nem függetleníthető a tisztességes ügyintézéshez való jogtól.

A jogorvoslati jog érvényesülését a hatóságnak elő kell segítenie olyan módon is,
hogy a jogorvoslatról szóló tájékoztatás magában foglalja az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv által rendszeresített űrlapról és annak elérhetőségről való pontos tájékoztatást is.
Az ellenőrzéseink alkalmával tapasztaltuk, hogy az ASP adó szakrendszer az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás keretében számos elektronikus űrlap kitöltését és benyújtásának lehetőségét biztosítja az ügyfelek részére. Ezúton is felhívjuk a Tisztelt Jegyző Kollégák figyelmét az elektronikus űrlapok minél teljesebb körű
használatára, ideértve a jogorvoslati kérelmek benyújtására szolgáló űrlapokat is,
melyek elérhetőségét a döntéseikben fel kell tüntetni az erre szolgáló link megadásával.
Felhívnánk a figyelmet arra is, hogy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján, amenynyiben a hivatal azt észleli, hogy az elektronikus kapcsolattartásra köteles ügyfél úgy
nyújt be az adott ügyben e-papíron kérelmet, hogy arra egyébként van rendszeresített űrlap, akkor a nem megfelelő benyújtásról az ügyfelet 8 napon belül tájékoztatni
kell. Arra rendszeresített űrlap megléte esetén ugyanis az ügyfél az általános kéreleműrlap-szolgáltatást (e-papír szolgáltatás) nem használhatja, az annak használatával tett nyilatkozata hatálytalan az Eüsztv.2 9. § (5) bekezdése alapján.

2

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
[Eüsztv.]
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A megemelkedett postai díjszabásra tekintettel itt érdemes megjegyezni, hogy javasoljuk a
Tisztelt Jegyző Kollégáknak, hogy azon természetes személy adózók, akik még nem éltek az
elektronikus kapcsolattartás lehetőségével, egy erre rendszeresített űrlap kitöltésével bejelenthessék a hatóságnak az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges ún. 4 T adatukat,
kérve, hogy a hatóság az ügyeiben vele a KÜNY-tárhelye útján elektronikusan tartson kapcsolatot a jövőben.

A végrehajtási kifogás vonatkozásában fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adóhatóság által foganatosított végrehajtási intézkedések ellen a közléstől számított 15 napon belül van helye kifogásnak, ezért célszerű, hogy az intézkedésekről a hatóság az
adóst tértivevényes levél útján értesítse – ideértve a letiltás intézkedést is –, és a letiltási végzésben vagy a foglalási jegyzőkönyvben tájékoztassa az adóst a kifogás benyújtásának módjáról, határidejéről és költségéről.

Szintén gyakran okoz fejtörést az adózó beadványának értelmezése, mely fellebbezési határidőn, illetve keresetindítási határidőn belül érkezik a hatósághoz, és abban
a hatóság döntését kifogásolja. Az adóigazgatási eljárásoknál az eljárást az Air. 126. §
(1) bekezdése szabályozza, miszerint 8 napos határidő tűzésével fel kell hívni az adózót a fellebbezés pontosítására azzal, hogy ha a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, a hatóság a kérelmet visszautasítja.
Ezen klasszikus adóigazgatási fellebbezési eljárásokban a fellebbezési illeték meg
nem fizetése nem akadálya a fellebbezési eljárásnak, vagyis az iratokat elbírálásra fel
kell a Kormányhivatalhoz terjeszteni, és egyidejűleg a meg nem fizetett illetéket az
adózóval szemben határozatban elő kell írni az Itv.3 73. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján.
Megjegyezzük, hogy az adó- és értékbizonyítvány ellen – mely ugyan nem adóigazgatási ügy, azonban az önkormányzati adóhatóságok feladatkörébe tartozik – a fellebbezési határidőn belül beérkező, fellebbezésnek tekinthető beadvány alapján az
eljárás „viszonylag” egyszerű, abból a szempontból, hogy amennyiben az Ákr.4 szabályai szerint a fellebbezési eljárás illetékét a fellebbező fél nem fizeti meg felhívásra,
akkor a jegyző az eljárást megszünteti.
A keresettel támadható, tipikusan a kormányhivatal döntései elleni kereset benyújtásakor álláspontunk szerint nem szükséges az ügyfelet külön levelezés keretében kikérdezni, hogy a szándéka valóban kereset benyújtására irányult-e, beadványa keresetnek minősül-e. Ilyen esetben az ügyfél beadványát fel kell terjeszteni a

3
4

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről [Itv.]
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról [Ákr.]
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kormányhivatalhoz, majd a tartalma szerint keresetlevélnek tekinthető beadványt
egy egyszerűbb terjedelmű védirat benyújtásával megküldjük a bíróságnak.

Fontos kitérni még a jogorvoslathoz való jog gyakorlásával összefüggő költségekre,
különös tekintettel az adó-értékbizonyítvány elleni fellebbezés illetékére. Az adó- és
értékbizonyítványok elleni fellebbezés esetén a fellebbezési illeték mértéke a vitatott
ingatlanforgalmi értékhez igazodik, ami a hatóság által megállapított és az ügyfél által
helyesnek vélt forgalmi érték különbözetéből adódik.
Az ügyfelek jogorvoslati jogai érvényesítését adott esetben megnehezítheti, ha a
több millió forint összegű különbözet után fizetendő fellebbezési eljárási illeték öszszege több százezer forintot tesz ki. Erre az esetre álláspontunk szerint megoldást jelenthet, ha a jegyző az adózó külön kérelmére költségmentességet engedélyez az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
szabályai szerint, az abban foglalt feltételek fennállása esetén.
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onkormanyzat.csmkh.hu/a-kisajatitasi-eljarasban-vizsgalando-kozerdekucelokrol-es-a-kisajatitas-felteteleirol

A kisajátítási eljárásban
vizsgálandó közérdekű célokról
és a kisajátítás feltételeiről
Tapasztalataink szerint a Kormányhivatalnál – mint kisajátítási hatóságnál – az elmúlt
évek során jelentősen emelkedett a helyi önkormányzatok által benyújtott kisajátítás
iránti kérelmek száma. A Kstv.1 1. § (1) bekezdése szerint kisajátítással ingatlan tulajdonjoga csak kivételesen vonható el, az e törvényben meghatározott közérdekű célból, feltételekkel és módon, teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás mellett. A Kstv.
2. §-a pedig felsorolja azokat a közérdekű célokat, melyek megvalósítása indokolhatja
az érintett ingatlanok kisajátítását. Hangsúlyozandó azonban, hogy maga a kisajátítás
a tulajdonviszonyokba való állami beavatkozás legerősebb és legvégső eszköze, éppen ezért az csak kivételesen alkalmazható, amikor a Kstv.-ben szereplő konkrét közérdekű cél más módon már nem valósítható meg. Vagyis a kisajátítást nem alapozhatja meg önmagában az, hogy az adott települési önkormányzat számára ez volna
a gyorsabb és egyszerűbb megoldás (pl.: egy pályázaton történő részvétel érdekében). Fontos továbbá az is, hogy a Kstv. 2. §-a mellett a Kstv. 4. § (1) bekezdése is
további szabályokat határoz meg, melyeket szintén mérlegelni kell a közérdekű cél
megalapozottságának a vizsgálatakor.
Terület- és településrendezés közérdekű cél esetén [Kstv. 2. § c) pontja és 4. § (1) bekezdés c) pontja] tehát az is szükséges, hogy a kérelemben megjelölt építmény,

1

2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról [Kstv.]
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fejlesztési cél a területrendezési tervben, a helyi építési szabályzatban vagy a területfelhasználási engedélyben szerepeljen; az adott cél megvalósítása az érintett ingatlan
tulajdonosa(i) részéről nem várható el; továbbá a cél rendeltetése, jellege miatt a célt
az adott ingatlanon szükséges megvalósítani, vagy más ingatlanon való megvalósítása a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna. A helyi önkormányzatok korábban
többnyire az említett kisajátítási cél alapján kezdeményezték az eljárás megindítását,
azonban az elmúlt időszakban számtalan egyéb közérdekű cél megvalósítása érdekében is kérték azt.
Vízgazdálkodás, víziközmű-szolgáltatás [Kstv. 2. § l) pontja és 4. § (1) bekezdés k)
pontja] céljából történő kisajátításra akkor kerülhet csak sor, ha például „a Vásárhelyi
Terv Továbbfejlesztése szerinti nyomvonalas létesítménynek jogszabállyal megállapított nyomvonalon való megépítése; vízkár elhárítási (árvíz, belvíz, aszály) célú vízilétesítmények megvalósítása; közműves vízellátó és szennyvízkezelő és -elvezető létesítmények megvalósítása; vagy felszíni és felszín alatti vízkészletek közérdekű igénybevétele, tározása, el-, illetve továbbvezetését szolgáló létesítmények megvalósítása”
a cél. Az idézett jogszabályhely szóhasználatából egyértelműen levezethető, hogy valamilyen vízgazdálkodással összefüggő új létesítményt vagy műtárgyat kell a kivitelezés során létrehozni, megépíteni, ezért például egy már meglévő létesítmény átalakítása vagy javítása már nem alapozza meg a kisajátítást.
A fenntartható erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés [Kstv. 2. § m) pontja és 4. § (1) bekezdés l) pontja] közérdekű
cél kapcsán akkor kezdeményezhető a kisajátítás, ha „az erdőben olyan tevékenység
folyik, amely kisajátítás hiányában az erdő kipusztulását eredményezi; vagy az erdőtelepítés (fásítás) a tulajdonos közreműködésével eredményesen nem valósítható
meg, vagy aránytalan nagy költséggel járna”. Míg az első esetben az erdő területén
egy olyan tevékenységnek kell folynia, ami belátható időn belül a teljes faállomány
megsemmisülését vetíti elő; addig a második esetkörben az indokolhatja a kisajátítást, ha a tulajdonos tevékenysége vagy mulasztása akadályozza az erdőtelepítés lefolytatását. Abban az esetben azonban, ha a jelenlegi tulajdonos maga is hajlandó és
képes azt kivitelezni, úgy az adott települési önkormányzat nem kezdeményezheti az
eljárás megindítását arra hivatkozással, hogy az erdőtelepítést ő kívánja elvégezni.
Ilyenkor ugyanis a kisajátítást kérő önkormányzat jogtalanul szerezne ingatlantulajdont.
Természetvédelmi célból [Kstv. 2. § k) pontja és 4. § (1) bekezdés j) pontja] történő
kisajátításra pedig akkor kerülhet sor, ha „védett természeti területen a védelem céljával oly mértékig össze nem egyeztethető tevékenység folyik, amely a kisajátítás hiányában a védett természeti terület elpusztulását eredményezi; a védett természeti
területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv – törvény rendelkezése szerint –
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a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében kezdeményezi; védett természeti területen a védett természeti területek természetvédelmi
kezeléséért felelős szerv által megvalósítandó élőhely-rekonstrukciós beruházások
beavatkozási vagy célterületén az élőhely helyreállítása másképp nem végezhető el”.
Jól látható, hogy fő szabály szerint a második és a harmadik esetkörben helyi önkormányzat nem is kezdeményezheti a kisajátítást, annak megindítására ugyanis a természetvédelmi kezeléséért felelős szerv, azaz az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság a
jogosult. Fontos feltétel továbbá, hogy a védett természeti területen olyan tevékenységnek kellett folynia, ami vagy a terület elpusztulását eredményezné vagy legalábbis
súlyosan sértette annak védettségi szintjét, ami után indokolttá vált a védettségi szint
helyreállítása. Önmagában azonban egy védett természeti területen elvégzendő bővítés vagy fejlesztés (pl.: egy kiállítótér létesítése) nem alapozza meg a természetvédelmi célú kisajátítást a jelenlegi szabályozás szerint.
A fentebb kifejtetteket összefoglalva megállapítható, hogy a Kstv. 4. § (1) bekezdése
további előírásokat tartalmaz, a Kstv. 2. §-a szerinti közérdekű célokkal összefüggésben és a kisajátítás iránti kérelem csak abban az esetben fogadható el, ha az adott
projekt kapcsán mindkét jogszabályhelyben foglaltak fennállnak. Amennyiben a kisajátítás célja fennáll, az még mindig nem garancia a kisajátítás jogalapjának az alátámasztására, ugyanis a Kstv. 3. § (1) bekezdésében szereplő 4 feltételnek is teljesülnie kell.
Kiemelendő az is, hogy a kisajátítás feltételeinek a vizsgálatára a Kp.2 2018. január 1jei hatályba lépése óta különösen nagy hangsúlyt kell fektetni. A Kp. 80. § (1) bekezdése ugyanis kimondja, hogy „a megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleménye a bíróság által kirendelt szakértő szakvéleményének minősül.
A perben ugyanazon szakkérdés tárgyában szakértőként elsősorban a megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő alkalmazandó”.
Az esetleges peres eljárások során tehát az ügyben eljáró bíróság már nem rendel ki
újabb igazságügyi szakértőt, hanem elsődlegesen a közigazgatási eljárás során eljárt
szakértő szakvéleményét használja fel. Új szakvélemény hiányában pedig jelentősen
szűkül a peres eljárásban vitatható körülmények és tények köre, ami egyúttal azt is
jelenti (ezt peres tapasztalataink is alátámasztják), hogy a bíróság sokkal komolyabb
vizsgálatnak veti alá a kisajátítás feltételeit.
Ezek közül az első (és talán az egyik legfontosabb) feltétel az, hogy a közérdekű cél
megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem lehetséges,
vagyis nem lehetséges az adott beruházást közérdekű használati jog, vezetékjog vagy

2

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról [Kp.]
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szolgalmi jog alapításával kialakítani; illetve, ha e jogokat az illetékes hatóság nem engedélyezte.
Jó példa erre az ideiglenes biztonsági határzár kialakítása, melynek keretében Magyarország déli részén, a magyar–szerb és a magyar–horvát határszakaszon 2015-ben
kerítés épült. Ezen beruházás keretében, főként annak ideiglenes jellege miatt a Magyar Állam nem tartotta indokoltnak a műszaki határzár által elfoglalt terület kisajátítását, mivel a közérdekű cél elérhető a tulajdon korlátozásával is, ezért az érintett területekre közérdekű használati jogot jegyeztetett be. Ugyanígy nem kerülhet sor az
adott ingatlan kisajátítására, ha például az adott közérdekű cél megvalósítható vízvezetési vagy átjárási szolgalmi jog alapításával is. Ezen feltétel megléte kiemelt fontosságú, és a leendő kisajátítást kérőknek célszerű nagyon alaposan megindokolni kérelmüket e tekintetben.
Az 1. feltétel vizsgálatához szorosan kapcsolódik a kisajátítandó terület nagysága is. A
benyújtott kérelmek kapcsán gyakran visszatérő hiba szokott lenni, hogy a helyi önkormányzat olyan esetben is a teljes ingatlan kisajátítását kéri, amikor arra nincs szükség a közérdekű cél megvalósítása érdekében. Érvként szokott ilyenkor a kisajátítást
kérő részéről felmerülni, hogy ha a jövőben esetleg majd bővíteni szeretne, akkor jól
jöhet a plusz terület. Értelem szerint azonban, ha a tervezett épület vagy műtárgy
kialakítható egy kisebb területen is, akkor a fennmaradó ingatlanrész kapcsán semmi
nem indokolja a fennálló tulajdon elvonását, vagyis csak a részkisajátítás az indokolt,
nem pedig a teljes területé. A benyújtott kérelmet ugyanakkor ebben az esetben is
el kell utasítani, hiszen a helyi önkormányzat által kisajátítani kért területnagyság vonatkozásában a Kstv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel nem áll fenn.
A közérdekű tulajdonelvonásra továbbá akkor kerülhet csak sor, ha az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy csere útján nem lehetséges.
Abban az esetben ugyanis, ha az ingatlantulajdonos a részére megküldött vételi ajánlatban szereplő összeget a vételi ajánlat közlését követő 30 napon belül elfogadja, úgy
az adott önkormányzat köteles a kártalanításra jogosulttal megkötni a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. Nem megfelelő ugyanakkor az a több esetben is tapasztalt gyakorlat, amikor egy osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetén a kisajátítást kérő valamennyi tulajdonos vonatkozásában kérelmet terjeszt elő, annak
ellenére, hogy az ingatlantulajdonosok egy része elfogadta a részére megküldött vételi ajánlatot. Fontos továbbá az is, hogy a Kstv. 3. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a kártalanításra jogosultnak 30 napja van a vételi ajánlat elfogadására. Abban az
esetben pedig, ha az adott önkormányzat tulajdonosi nyilatkozat hiányában a fenti
határidő letelte előtt kezdeményezi a kisajátítási eljárást, úgy a kérelem idő előtti és
mint olyan, visszautasításra kerül (ez természetesen nem vonatkozik arra az esetre,
amikor a kártalanításra jogosult alakszerű nyilatkozatával nem fogadja el a vételi
ajánlatot).
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A kisajátítási kérelem benyújtásához szükséges 3. feltétel annak az igazolása, hogy a
közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor; illetve ha
annak megvalósítására több ingatlan alkalmas, akkor a más ingatlanokon való megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével járna.
Ezen feltétel vizsgálata is kiemelt fontosságú és olyan szempontokat célszerű mérlegelni hozzá, hogy például melyik az a beruházási terület, ahol a legkevesebb számú
ingatlantulajdon elvonására kerülne sor. A tulajdon kisebb sérelme esetén ugyancsak
szempont lehet, hogy például már működő vállalkozások területén vagy parlagon hagyott, alacsony aranykorona értékű termőföld területeken haladna át a kisajátítási
nyomvonal. Bizonyos esetekben ez a feltétel könnyen igazolható, hiszen például egy
közlekedési infrastruktúra fejlesztése célú kisajátítás esetén egy már meglévő helyi
közút melletti kerékpárút kiépítésekor, értelem szerint, kizárólag a közút valamelyik
oldalán valósulhat meg a közérdekű cél.
Abban az esetben pedig, ha az adott beruházás megvalósítására építési engedélyt
adtak ki, akkor az már feltételezi, hogy a kisajátítási eljárást megelőzte egy építési engedélyezés, melynek során mérlegelésre került más ingatlanok igénybevételének a
lehetősége, továbbá kitűzésre került egy nyomvonal is. Az építési engedély megléte
azonban önmagában nem elegendő annak az igazolására, hogy a közérdekű célt az
adott ingatlanon szükséges megvalósítani, ugyanis az ingatlantulajdonos az eljárás
során valószínűsítheti, hogy a más ingatlanon történő megvalósítás a tulajdon kisebb
sérelmével járna. Éppen ezért a kisajátítást kérő önkormányzatnak nagyon körültekintően kell eljárnia, és kérelméhez csatolnia kell mindazokat az okiratokat (pl.: engedélyek, szakértői vélemények), továbbá utalnia kell azokra a tényekre, amelyek egyértelműen alátámasztják, hogy a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott
ingatlanon kerülhet sor.
Végezetül a kisajátítási eljárás megindításának a 4. feltétele, hogy a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen meghaladják. Itt lényegében azokat a kisajátítást követően megjelenő és a település lakosságának jelentős részét érintő pozitív változásokat kell felsorolni, amik a
közérdekű cél megvalósítását követően jelentkeznek.
Ilyen lehet például a települések közötti infrastrukturális kapcsolatok erősítése, a helyi építési szabályzatban meghatározott egyéb célok megvalósítása, az árvízvédelmi
kockázat csökkentése vagy a településen élők oktatásának a biztosítása új oktatási
intézmény létrehozásával. Fontos, hogy a kisajátítást kérő kérelmében ezt a feltételt
is részletesen körüljárja, és rögzítse mindazokat a körülményeket, amik bizonyítják,
hogy a beruházás közösségi előnyei a tulajdonelvonással okozott kárt jelentősen
meghaladják. Ugyanakkor abban az esetben, ha a kisajátításra például közlekedési
infrastruktúra fejlesztése keretében történő helyi közút építése érdekében kerül sor,
úgy a Kstv. 4. § (2) bekezdés a) pontja értelmében ezt a feltételt nem kell bizonyítani.
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Mindenképp említést érdemel egy szintén gyakran visszatérő hiba kapcsán, hogy a
kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 2019. január hó 21. napjától hatályos 10/A. § (3)
bekezdése szerint „a kisajátítás terv kisajátítási hatósághoz történő benyújtásának
időpontjában a záradék hatályossági idejéből nem lehet hátra három hónapnál rövidebb időtartam”. Abban az esetben tehát, ha az ingatlan egy részének kisajátítása
esetén kisajátítási tervet kell elkészíteni, akkor fokozott figyelmet kell arra fordítani,
hogy az ingatlanügyi szempontú záradék hatályossági ideje még legalább 3 hónap
legyen (szemben a korábbi szabályozás szerinti 2 hónappal).
Végezetül a Kstv. 2021. július hó 1. napjától hatályos 40/G. §-a értelmében „a kisajátítást kérő, illetve annak képviselője az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban, e hatósági eljárásokban hozott döntésekkel szemben indított közigazgatási perben, valamint a kisajátítási terv záradékolására irányuló eljárásban elektronikus ügyintézésre köteles”. A Kstv. 50. § (2) bekezdése pedig kimondja, hogy
„kisajátítási eljárásban nem kötelező az elektronikus ügyintézés azon kisajátítást
kérő, illetve képviselője esetében, akinek részére a záradékolás iránt 2021. július 1-jét
megelőzően benyújtott kérelme alapján záradékolt kisajátítási terv csak papíralapon
áll rendelkezésére. Az elektronikus ügyintézést ennek alapján nem alkalmazó kisajátítást kérő, illetve képviselője e körülmény fennállásáról a kisajátítási hatóság részére
nyilatkozni köteles”. Tehát amennyiben részkisajátítás esetén a kisajátítási tervet még
papír alapon készítették el és záradékolták le, úgy nem kötelező az elektronikus ügyintézés a kérelmet benyújtó önkormányzat részére. Ellenkező esetben azonban a kisajátítást kérő valamennyi nyilatkozatát (beleértve a kisajátítás iránti kérelmet is)
elektronikus úton köteles megtenni.
Jól látható tehát, hogy a kisajátítás céljának és feltételeinek a vizsgálatára változatlanul nagy hangsúlyt kell fektetni, ezért fontos, hogy a kisajátíttatni szándékozó önkormányzatok kérelmük benyújtását megelőzően vegyék fel a kapcsolatot a Kormányhivatal kisajátítási ügyintézőivel, hogy a kérelmek és mellékleteik tartalmazzanak
minden olyan jogszabályi feltételt, melyek ismerete szükséges a kérelem kedvező elbírálásához, és az esetleges hiánypótlás ne nyújtsa el szükségtelenül a kisajátítási eljárást (az ügyintézők neve és elérhetősége megtalálható a hivatal honlapján, a formanyomtatvány melletti tájékoztatóban).
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Változások
az áldozatok segítésében
onkormanyzat.csmkh.hu/valtozasok-az-aldozatok-segiteseben
Dr. Csongrádi Helga
osztályvezető
Hatósági Főosztály · Igazságügyi Osztály

A Hivatali Tájékoztató 2021. évi I. számában jelent meg az áldozatsegítés rendszeréről, feladatairól, valamint a Csongrád-Csanád megyében megnyílt Áldozatsegítő Központról szóló híradásunk. A cikk megjelenése óta eltelt időben az áldozatok segítését
szolgáló rendszer további fejlesztéseken esett át, melynek legutóbbi állomásaként az
Országgyűlés elfogadta a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és
büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CIII. törvényt. A jogszabály, amely a Magyar Közlöny 2021. évi 178. számában jelent meg, több ponton módosítja az Ást.1 rendelkezéseit, a legfontosabb változásokra az alábbiakban hívjuk fel
a figyelmet.

2021. január 1. napjától került bevezetésre az ún. opt-out rendszer, amelynek alapján
az általános nyomozó hatóság a nyomozása során ismerté vált sértettet, illetőleg a
feljelentést tevő sértettet tájékoztatja az áldozatsegítés keretében igénybe vehető
szolgáltatásokról, és hozzájárulás esetén a sértett adatait továbbítja az áldozatsegítő
szolgálatok részére kapcsolatfelvétel céljából.
A 2021. november 1-jén hatályba lépett módosítások közül az egyik legfontosabb
rendelkezés, hogy kibővül azon bűncselekmények köre, amelyek esetében az általános nyomozó hatóság a nyomozása során ismertté vált sértettet vagy feljelentőt
azonnal, de legkésőbb két napon belül tájékoztatja az áldozatsegítési szolgálatokról, az igénybe vehető támogatásokról és adatainak a közvetlen kapcsolatfelvétel
céljából történő, áldozatsegítő szolgálat részére történő továbbításáról. Az új

1

2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről [Ást.]
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szabályozás alapján a nyomozó hatóság a tájékoztatást már nem csak a szándékos,
személy elleni erőszakos bűncselekmények esetén, hanem:
◼ a szexuális visszaélés, megrontás,
◼ a kerítés, üzletszerű kéjelgés elősegítése, gyermekprostitúció kihasználása,
◼ a zaklatás,
◼ a kifosztás,
◼ a szabálysértési értékre elkövetett lopás,
◼ a kisebb értékre elkövetett lopás bűncselekménye
esetén is köteles megadni az áldozat részére. Ezen cselekményeknél ugyanis a bűncselekmények jellege és/vagy gyakorisága miatt kiemelt jelentőséggel bír az áldozatok közvetlen elérése és a szakember általi megfelelő tájékoztatás.

Annak érdekében, hogy minél több áldozattal történjen meg az áldozatsegítő szolgálat részéről a kapcsolatfelvétel, és így minél több áldozat részesülhessen áldozatsegítési szolgáltatásban/támogatásban, a törvénymódosítás átalakítja az általános nyomozóhatóság által az áldozatsegítő szolgálat felé történő jelzés feltételrendszerét is.
A módosítás következtében a sértettnek már nem az adatai továbbításához kell
hozzájárulnia (2021. január 1-jétől működik így a rendszer), hanem az adattovábbítás tulajdonképpeni megtiltásáról, ellenzéséről kell nyilatkoznia. Ily módon a rendszer jogilag továbbra is biztosítja azt, hogy a sértett adatai, ha azt kifejezetten nem
akarja, ne kerüljenek át az áldozatsegítő szolgálathoz, és ne léphessen vele kapcsolatba a szolgálat.
Az adatok továbbításának határidejét illetően november 1-től az eddigi 2 nap helyett
2 munkanapot határoz meg a törvény.

Módosult az Ást. 43. § (2) bekezdése, amennyiben a kiskorú súlyos veszélyeztetettségéről való tudomásszerzés esetén gyámhatósági eljárás helyett ezentúl hatósági
eljárást kezdeményez a veszélyeztető okot észlelő áldozatsegítő szolgálat. Új feladatként került be továbbá a törvénybe – az áldozatsegítő szolgálatnak a hozzátartozók
közötti erőszak megelőzésének céljára létrehozott jelzőrendszerbeli helyét megerősítendő – hogy az áldozatsegítő szolgálat a hozzátartozók közötti erőszak veszélyének észlelése esetén köteles jelzést tenni a családvédelmi koordinációs feladatot
ellátó szerv, azaz a jegyző felé.
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A fővárosi és megyei kormányhivatalok mint területi áldozatsegítő szolgálatok által
nyújtott támogatásokkal összefüggésben az alábbi módosítások léptek hatályba november 1-től:
◼ A támogatásokkal kapcsolatban jogutódlásnak nincs helye, tekintettel
az áldozatsegítési támogatások személyhez szorosan kötődő jellegére.
Ez azt is jelenti, hogy amennyiben az elhunyt támogatottat visszatérítési
kötelezettség terhelte, a kötelezettség az örökösökre nem száll át (a hagyatékba nem számít bele), az örököstől a támogatás összegét visszakövetelni nem lehet.
◼ Amennyiben a pénzben nyújtott támogatás visszatérítését kell elrendelni, úgy a visszatérítés határideje a támogatás iránti kérelmet érdemben elbíráló határozat véglegessé válását (jogerőre emelkedését) követő
5 év, az eddigi 3 év helyett.
◼ Az állami kárenyhítés kapcsán az arról való döntés határidejének kezdő
időpontját, hogy a kérelem érdemi elbírálásához szükség van-e arra,
hogy a támogató hatóság a kérelmezőt vagy más személyt meghallgasson, már nem a kárenyhítés iránti kérelem, hanem az áldozati státusz
fennállását igazoló irat beérkezéséhez köti a jogszabály.

Csongrád-Csanád megyében az áldozatsegítő szolgálatokat az alábbi elérhetőségeken kereshetik fel:
Területi áldozatsegítő szolgálat: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
◼ cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
◼ telefon: 62/680-500, 62/680-517 (ügyfélfogadási időben hívható)
◼ e-mail: partfogas@csongrad.gov.hu
Áldozatsegítő Központ:
◼ cím: 6723 Szeged, Sólyom u. 2.
◼ telefon: 62/795-141
◼ e-mail: askszeged@im.gov.hu
Telefonos ügyfélszolgálat:
Éjjel-nappal ingyenesen elérhető áldozatsegítő vonal telefonszáma:
06-80/225-225 (országosan hívható, központi szám)
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Az egészségügyi tárgyú
önkormányzati rendeletek utóellenőrzésének
tapasztalatai Csongrád-Csanád megyében
onkormanyzat.csmkh.hu/az-egeszsegugyi-targyu-onkormanyzati-rendeletekutoellenorzesenek-tapasztalatai-csongrad-csanad-megyeben
Dr. Koréh Zoltán
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

Lezárult a megyében a Miniszterelnökség által, 2016. évben lefolytatott célellenőrzés
során megvizsgált egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendeletek (a továbbiakban: egészségügyi rendelet)
utóellenőrzése.
Fontosnak tartjuk, hogy nem csak egyedileg forduljunk az érintett önkormányzatokhoz a feltárt hiányosságok, hibák orvoslása érdekében, hanem azokat összegyűjtve,
e felületen is megoszthassuk észrevételeinket.

A JOGSZABÁLYSZERKESZTÉSI SZEMPONTÚ
ÉSZREVÉTELEK:
1/a) A felhatalmazó jogszabályi rendelkezések megjelölése:
„Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.” [Alaptörvény
32. cikk (2) bek.]
„A nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó
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rendelkezést megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.” [Jszr.1 54. § (1) bek.]
Az egészségügyi rendelet bevezető részében felhatalmazó rendelkezést megállapító
törvényi rendelkezésként az Eüatv.2 6. § (1) bekezdését kell megjelölni.
1/b) A feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezések megjelölése:
„A bevezető részben a rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezés
vagy az eredeti jogalkotói hatáskört megállapító rendelkezés után meg
kell jelölni azt a feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezést, amely
alapján a jogszabályt kiadják.” [Jszr. 55. § (1) bek.]
„Önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor az
önkormányzat feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését vagy más törvénynek a feladatkört
megállapító rendelkezését kell feltüntetni.” [Jszr. 55. § (5) bek.]
Az egészségügyi rendelet bevezető részében feladatkört megállapító törvényi rendelkezésként az Eüatv. 5. § (1) bekezdését szükséges megjelölni.
1/c) A bevezető részben történő véleményezési eljárásra való hivatkozás:
„A bevezető részben meg kell jelölni, ha a rendeletet más, jogszabályban
kifejezetten, az adott rendelet megalkotása vonatkozásában véleményezési hatáskörrel felruházott szervvel vagy személlyel egyetértésben,
valamint ha más szerv vagy személy véleményének kikérésével alkotják
meg.” [Jszr. 52. § (3) bek.]
A törvényben előírt véleményeztetési eljárás lefolytatása esetén az egészségügyi rendeletek bevezető részében meg kell jelölni nevesítve, hogy a rendelet mely szerv(ek)
véleményének kikérésével kerül megalkotásra.
1/d) A társulás esetében a rendeletalkotásra jogosult önkormányzat
rendeletének bevezető része:
„Önkormányzati rendelet bevezető részében meg kell jelölni, ha az önkormányzati rendeletet a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával vagy a társult képviselő-testület
döntésének megfelelően alkotják meg.” [Jszr. 52. § (4) bek.]

1
2

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről [Jszr.]
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról [Eüatv.]
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A társulási székhelytelepülés, illetve a társulási megállapodásban rendeletalkotásra
kijelölt települési önkormányzat rendeletének bevezető részében meg kell jelölni,
hogy a rendeletet a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával vagy a társult képviselő-testület döntésének megfelelően alkotják meg.

A TÁRSULÁS ESETÉBEN A RENDELET TERÜLETI ÉS
SZEMÉLYI HATÁLYÁNAK MEGHATÁROZÁSA:
A Jat.3 6. § (3) bekezdése kimondja:
„A jogszabály területi, illetve személyi hatályát a jogszabályban az 5. §
(5) és (6) bekezdés szerinti esetben, valamint akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az az (1) és (2) bekezdéstől eltérő területre, illetve személyi
körre terjed ki.”
A társulás esetében a Jat. 5. § (5) bekezdése alapján jogosult székhelytelepülésnek,
illetve a társulási megállapodásban rendeletalkotásra kijelölt önkormányzatnak a Jat.
6. § (3) bekezdése alapján kötelező a tagönkormányzatokra kiterjedően is meghatározni a rendeletében az érintett egészségügyi ellátás tekintetében a területi és személyi hatályt.
Megjegyezzük, hogy e törvényi rendelkezésre figyelemmel nem alkalmazható a Jszr.
63–64. §-a akkor sem, ha a területi és a személyi hatály egyébként a rendelet más
rendelkezéseiből egyértelműen kiderülne.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDELET TERVEZETÉNEK
ELKÉSZÍTÉSEKOR HATÁLYOS EÜATV. 6. § (2)
BEKEZDÉSE SZERINTI SZERV(EK) VÉLEMÉNYÉNEK
KIKÉRÉSE:
A Jat 19. §-a kimondja:
„(1) Ha törvény valamely állami, helyi önkormányzati vagy más szervezet számára kifejezetten jogot biztosít arra, hogy a jogállását vagy a feladatkörét érintő jogszabályok tervezeteit véleményezhesse, a jogszabály
előkészítője köteles gondoskodni arról, hogy az érintett szerv e jogával
élhessen.

3

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról [Jat.]
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(2) A jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete, valamint az ahhoz tartozó indokolás megismerhető és véleményezhető legyen. …”
A fentiek alapján az önkormányzat köteles az egészségügyi rendelete tervezetének
elkészítésekor hatályos Eüatv. 6. § (2) bekezdése szerinti szerv(ek) véleményét kikérni. Ennek elmulasztása esetén az önkormányzatnak haladéktalanul szükséges a
vélemények kikérésének pótlása iránt intézkedni.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEINEK
KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MEGALKOTÁSA:
„A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.” [Eüatv. 5. § (1) bek.]
„A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.
Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett
települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák
meg.” [Eüatv. 6. § (1) bek.]
Az önkormányzat a fenti felhatalmazó rendelkezés alapján nem csak jogosult, hanem
egyben köteles a rendeletében megállapítani és kialakítani az Eüatv. 5. § (1) bekezdés
a)–e) pontja szerinti egészségügyi ellátások körzeteit.
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EGYES EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZET(EK)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBEN TÖRTÉNŐ
KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK:
5/a) A körzet kialakítását érintő egészségügyi ellátások:
Álláspontunk szerint, ha az Eüatv. 6. § (1) bekezdése önmagában kerül értelmezésre,
a jogalkalmazó arra a téves következtetésre juthat, hogy a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi alapellátások körzetét kell a rendeletben kialakítani. A fentebb
hivatkozott rendelkezés az Eüatv. 5. § (1) bekezdés összeolvasásával értelmezhető,
így az önkormányzatnak nem csak a háziorvosi, a gyermekorvosi és a fogorvosi alapellátásról kell az egészségügyi alapellátások körében gondoskodnia, és egyben rendeletben körzetet kialakítania, hanem a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi ügyeleti ellátásokról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról is.
5/b) Az egészségügyi körzet közvetett kialakításának aggálya:
Az utóellenőrzés során több rendelet esetében észleltük, hogy nem kifejezetten körzetként rendelkezik egyes, jellemzően az iskolai-egészségügyi ellátást érintően, hanem azt csak közvetetten, egy másik alapellátás (pl. gyermekorvosi ellátás) biztosításához igazítja. A rendelet ilyenkor körzet kialakítása helyett, lényegében az ellátás biztosításának módját meghatározva annyit mond ki pl., hogy az iskolai-egészségügyi
ellátás egy vagy több házi gyermekorvosi és védőnői ellátás keretében történik.
Az Eüatv. 6. § (1) bekezdése azonban a rendeletben kifejezetten egészségügyi körzet
kialakítását írja elő, így nem elegendő csupán az érintett ellátás biztosításának módjáról rendelkezni.

Bízunk benne, hogy jelen tájékoztatóval is hozzájárultunk ahhoz, hogy a jövőben nem
csupán az egészségügyi rendeletek, hanem minden más tárgyban megalkotott önkormányzati rendelet esetében elkerülhető legyen a fentebb jelzett, sokszor csak régről maradt típushibák ismételt alkalmazása.
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Településnév-változtatás
eljárási szabályai
onkormanyzat.csmkh.hu/telepulesnev-valtoztatas-eljarasi-szabalyai
Dr. Pénzes Emese
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A településnév-változtatás vonatkozásában kérdésként merült fel a Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal részéről, hogy az területszervezési eljárásnak minősül-e, illetve milyen szabályok szerint szükséges eljárni ilyen ügyekben. A Miniszterelnökség
és a Belügyminisztérium által e tárgyban kiadott állásfoglalást az alábbiak szerint teszszük közzé.
A területszervezés két alapvető szabályát az Mötv.1 rögzíti:
a) területszervezési ügyben két állami szervnek, az Országgyűlésnek és a
köztársasági elnöknek van döntéshozatali jogköre, az eljárásban részt
vevő többi szerv feladata a döntés-előkészítés, a törvényes feltételek
fennállásának vizsgálata;
b) területszervezési ügyben döntéshozatalra – az általános választási évek
kivételével – évente egyszer kerül sor.
Az Mötv. 126. § a) pontja szerint a köztársasági elnök feladat- és hatáskörébe tartozó területszervezési ügyek – az érintett helyi önkormányzatok kezdeményezésére
– az alábbiak:
◼ a városi cím adományozása,
◼ új község alakítása,
◼ községek egyesítése,
◼ községegyesítés megszüntetése,
◼ város, község elnevezése.
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Tekintettel arra, hogy az Mötv. a város, község elnevezését a területszervezési
ügyek közé sorolja, így egyértelműen megállapítható, hogy településnév megváltoztatására, azaz a település új néven való elnevezésére irányuló eljárás területszervezési eljárásnak minősül.

Ennek alapján a településnév megváltoztatására irányuló eljárás mint területszervezési eljárás során a Tszr.2 rendelkezései az irányadók:
A Tszr. 2. §-a kimondja, hogy az Országgyűlés, valamint a köztársasági elnök (a továbbiakban együtt: döntéshozó) döntési hatáskörébe tartozó területszervezési ügyben
(így a tárgyi esetben is) a területszervezési kezdeményezést (a továbbiakban: kezdeményezés) a polgármester a kormányhivatal útján terjesztheti fel a miniszterhez. A
kezdeményezés január 31-ig nyújtható be a kormányhivatalhoz.
A Tszr. 3. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a kezdeményezés új hivatalos
földrajzi nevet tartalmaz, a javasolt névről ki kell kérni a Földrajzinév-bizottság véleményét.
A Tszr. 6. § (1) bekezdése alapján a kezdeményezéshez csatolni kell (értelemszerűen
az adott területszervezési ügyhöz igazítottan):
a) az érintett képviselő-testület döntését (állásfoglalását, megállapodását);
b) a kezdeményezés feltételeinek teljesítéséről szóló igazolásokat;
c)

a várossá nyilvánítási kezdeményezés kivételével a helyi választási bizottságnak a helyi népszavazás eredményét megállapító határozatát;

d) jogszabály által előírt egyéb véleményt, állásfoglalást és
e)

a kezdeményezés indokait, a kezdeményezés anyagi és eljárási szabályainak megtartását alátámasztó egyéb dokumentumokat.

A település nevének megváltoztatását sem az Mötv., sem a Tszr. nem nevesíti külön,
ezért az eljárásra a közös szabályokat (Mötv. 96–97. §, Tszr. 2–6. §), illetve a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési ügyek eljárási szabályait kell megfelelően alkalmazni. Tekintettel arra, hogy a Tszr. 6. § (1) bekezdés c) pontja csupán a
várossá nyilvánítási kezdeményezéshez nem teszi kötelezővé a helyi választási bizottságnak a helyi népszavazás eredményét megállapító határozatát, így a településnév
megváltoztatásához kötelező helyi népszavazás kiírása.
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Tszr. 6. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kezdeményezéshez csatolni kell:
a) a 3. § (1) bekezdése szerint a földrajzi névvel kapcsolatos véleményt;
b) a 3. § (2) bekezdése szerint a közigazgatási terület változására vonatkozó
adatokat és
c)

a 4. § (1) bekezdése szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét.

(3) Ha a kezdeményezés miniszterhez történő felterjesztése és a döntéshozóhoz való
benyújtás között – az Mötv. 96. § (1) bekezdésére figyelemmel – több mint egy év eltelt, a kezdeményező a kezdeményezés indokait és az azokat alátámasztó adatokat
felülvizsgálja, szükség szerint kiegészíti és annak eredményéről a 2. § szerinti határidőig a kormányhivatal útján a minisztert tájékoztatja.
(4) A kormányhivatal megvizsgálja a kezdeményezéssel kapcsolatos eljárás jogszerűségét, értékeli a kezdeményezés jogszabályi feltételeknek való megfelelését,
szükség esetén hiánypótlást rendel el. A kormányhivatal a kezdeményezést, annak
mellékleteit, a kezdeményezésre vonatkozó véleményét a hiánypótlás elmaradása
esetén a jogszabályi feltételeknek való megfelelés hiányának feltüntetésével február
15-ig küldi meg a miniszternek.
(5) A miniszter a kezdeményezés kiegészítésére hívja fel az érintettet, amennyiben a
felterjesztés hiányos, és a hiánypótlás határidőben még előterjeszthető.
Az Mötv. 96. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a Kormány, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter a kezdeményezést június 30-áig
nyújtja be az Országgyűlésnek, és javaslatot tesz a köztársasági elnöknek. Az Országgyűlés és a köztársasági elnök a területszervezési kezdeményezésről – a várossá nyilvánítás kivételével – december 31-ig dönt.
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Forrás: maps.google.hu

onkormanyzat.csmkh.hu/a-kozponti-cimregiszter-adattisztitasa

A központi
címregiszter adattisztítása
A központi címregiszter (a továbbiakban: KCR) a korábban különböző nyilvántartásokban párhuzamosan szereplő címadatokat egy nyilvántartásba egyesítette. Indulásakor, 2015. január 1. napján a személyiadat- és lakcímnyilvántartás és az ingatlannyilvántartás csatlakozott, amelyek esetében a címadatok kizárólagos forrásaként
szolgál.
A KCR-rendelet1 4. § (1) bekezdése értelmében a címképzésért felelős szerv az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, az Nytv.2 39. § (1) bekezdése hozzá telepítette a KCR létrehozásának előkészítése céljából az illetékességi
területén lévő települési címek ellenőrzésének feladatát.
Ennek végrehajtásához a jegyzők egy elektronikus jegyzéket kaptak a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától. Az adattisztítás első körben
nem igényelt helyszíni szemlét, egy számítógépes program automatizált módszerrel
összeszerkesztette a személyi- és lakcímnyilvántartásban és az ingatlan-nyilvántartásban található címeket, helyrajzi számokat és irányítószámokat, és ebből a kellett a
jegyzőknek kiválasztaniuk a felkínált változatok közül a helyes, létező címet.3

1
2
3

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről [KCR-rendelet]
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról [Nytv.]
Jogszabályi összefoglaló - Közhiteles címregiszter kialakítása projekt ÁROP-1.2.12-2012-2012-0001. 2.
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Adategyezőség hiányában a jegyzőnek az ellenőrzött címet a jegyzékben „felülvizsgálandó” jelzéssel kellett ellátnia.

A Belügyminisztérium 2021. október 21. napján arról tájékoztatta a kormányhivatalokat, hogy a bizonytalanként megjelölt címek felülvizsgálatára megállapított, majd
meghosszabbított határidő 2016. december 31. napján lejárt. Országos szinten a
feladat nem készült el, a rendelet hatályba lépését megelőzően keletkezett címek felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. A címtisztítás készültségi foka teljesen változó, előfordul közel 100%-os teljesítés is, de léteznek olyan települések, ahol a 2015.
január 1. napja előtt keletkezett címeket továbbra is nagyszámban szükséges felülvizsgálni a központi címregiszterben.
A fentiekkel kapcsolatban a Belügyminisztérium abban kérte a kormányhivatalok segítségét, hogy a feladat mielőbbi teljesítésének szükségességéről tájékoztassa az illetékességi területén működő jegyzőket, amelynek a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2021. október 25. napján eleget tett,
és a válaszadásra 2021. november 30. napjáig tűzött határidőt.

A címelem képzése és a címelemről történő döntés nem azonos. Címelem pl. a KCRrendelet 5. § a) pontja értelmében az országnév is, amelyről értelemszerűen nem a
jegyző dönt, de a KCR-en belül mégis képezi azt üres telken létesített új épület esetében a KCR-rendelet 12. § (1) pontjának megfelelően.
A KCR-rendelet 5. § g) pontja szerinti címelem a közterületnév, azonban az Mötv.4
13. § (1) bekezdésének 2. pontja alapján a közterületek elnevezése az helyi önkormányzati feladat, amely az Mötv. 42. § 8. pontja értelmében a képviselő-testület át
nem ruházható hatáskörébe tartozik, továbbá az Mötv. 143. § (3) bekezdés rendeleti
formához köti. Az Mötv. 14/A. § (2) bekezdése értelmében minden belterületi és
olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen épület található.
A KCR-rendelet 5. § i) pontja szerinti címelem a házszám, amelynek megállapítása
önkormányzati hatósági ügy, amely az Mötv. 143. § (3) bekezdésében meghatározott, házszám szabályainak megállapítására vonatkozó felhatalmazó rendelkezésből
vezethető le.
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Önkormányzati tulajdonú
lakások bérletét érintő helyi
szabályozás korlátai
onkormanyzat.csmkh.hu/onkormanyzati-tulajdonu-lakasok-berletet-erinto-helyiszabalyozas-korlatai
Dr. Koréh Zoltán
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A törvényességi szakterület a jövőben az önkormányzati lakások bérletét érintő helyi
szabályozással kapcsolatosan több, tájékoztató jellegű írásból álló sorozatot tervez
megjelentetni a Hivatali Tájékoztatóban. Bízva abban, hogy ezzel segítséget nyújthat
az önkormányzatok számára a rendeleteik megalkotásához, illetve felülvizsgálatához.
Első körben az önkormányzati lakások bérletére vonatkozó helyi szabályozás jogszabályi keretét célszerű szemügyre venni.

Mint ismeretes, a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében eredeti jogalkotói hatáskörben vagy felhatalmazás alapján, törvény keretei között, más jogszabállyal összhangban alkothat rendeletet. [Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pont, (2)–
(3) bek., T) cikk (2) bek.]
A Nemzeti vagyon tv.1 16. § (1) bek. l) pontja külön rögzíti, hogy az önkormányzati
lakások, valamint nem lakáscélú helyiségek bérbeadására és elidegenítésére, továbbá az állami lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadására vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény a Nemzeti vagyon tv.-ben meghatározott elvek
mentén állapítja meg.

1
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A Lakás tv.2 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati lakásokra a tulajdonos önkormányzat által, Lakás tv. keretei között megalkotott rendeletében meghatározott feltételekkel lehet csak szerződést kötni.
Ebből egyrészt az következik, hogy a Lakás tv. – a Jat.3 4. §-ában foglaltaknak megfelelően – teljeskörűen szabályozza az önkormányzati lakásbérletre vonatkozó alapvető
jogintézményeket és a szabályozási cél megvalósítására irányuló lényeges garanciákat. Másrészt, hogy az önkormányzatok rendeletalkotási hatáskörének terjedelme az
önkormányzati lakások bérletére vonatkozó egyes kérdésekben nem általános, csupán a Lakás tv. felhatalmazó, és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseire korlátozódik.
Véleményünk szerint az önkormányzati rendelet tehát nem térhet el – törvény megengedő rendelkezése hiányában – a Lakás tv-ben foglaltaktól, másrészt csak azon kérdésköröket szabályozhatja, amelyekre a Lakás tv. az önkormányzatnak külön felhatalmazást ad.

A Lakás tv. 2. számú melléklete az önkormányzati bérletről szóló rendelet tartalmi
elemeit a felhatalmazó rendelkezésekre való külön hivatkozásokkal együtt összegyűjti, meghatározva ezzel az önkormányzati rendelet tartalmi elemeit, és lényegében az önkormányzati jogalkotási hatáskör terjedelmét is.
Gyakorlati példaként említhetjük a Lakás tv. 2. számú melléklet a) pontját, amely szerint az önkormányzati lakás bérletéről szóló rendelet egyik tartalmi elemét a lakás
bérbeadásának feltételei képezik. Az önkormányzat azonban a fentebb már részletezett okok miatt nem szabályozhatja le a rendeletében teljeskörűen, általános jelleggel a lakásbérbeadás feltételeit. A törvényalkotó ezt egyértelművé tette azzal is, hogy
a 2. számú melléklet a) pontja konkrétan megjelöli, hogy az önkormányzati rendelet
a lakás bérbeadásának feltételei körében a Lakás tv. érintett rendelkezéseivel összhangban kizárólag a 3. § (1)–(2) bekezdése alapján az önkormányzati lakás szociális
helyzet alapján történő bérbeadásának jövedelmi és vagyoni körülményekhez igazodó feltételeinek meghatározására, a nem szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén az óvadék kikötés lehetőségének és feltételeinek meghatározására, a
bérlő életvitelszerű tartózkodásra való kötelezésére, a 12. § (5) bekezdése alapján a
rendeltetésszerű használat, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének bérbeadói ellenőrzése gyakoriságának meghatározására, és a 84. § (1)–(2) bekezdése alapján a szociális helyzet alapján történő bérbeadás érdekében készített lakásigénylési névjegyzék tekintetében a kérelmek befogadásával, a névjegyzékbe

2

3

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról [Lakás tv.]
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról [Jat.]
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vételnek és a névjegyzékbe vett igénylések teljesítésével kapcsolatos eljárási szabályok meghatározására terjedhet ki.

A Lakás tv. felhatalmazó rendelkezéseihez kapcsolódó rendelkezéseket minden esetben szükséges külön-külön megvizsgálni, hiszen azokkal ellentétes önkormányzati
rendeletet alkotni nem lehet.
Konkrét esetet szemléltetve láthatjuk, hogy pl. a Lakás tv. 3. § (2) bekezdése alapján
az önkormányzati rendelet a bérbeadás feltételeként meghatározhatja, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A
Lakás tv. azonban ilyen feltétel rendeletben történő előírása esetén további törvényi
garanciákat támaszt akkor, amikor kimondja, hogy „a rendeletben meghatározott
ilyen feltételt a szerződésnek tartalmaznia kell azzal a kikötéssel, hogy a bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban
a bérbeadó részére bejelenteni. A bérlő által bejelentett – különösen: egészségügyi
ok, munkahely megváltozása, tanulmányok folytatása miatt történő – távolléte alatt,
erre hivatkozással felmondani nem lehet. Nem lehet felmondani a szerződést abban
az esetben sem, ha a bérlő a bejelentést menthető okból mulasztotta el, és erről a
bérbeadót – felhívására – írásban tájékoztatja.”

Összegzésül elmondható, hogy az önkormányzatnak a tulajdonában álló lakások bérletével kapcsolatos rendeletalkotási hatásköre a Lakás tv. felhatalmazó rendelkezéseiben foglaltakra terjed ki azzal, hogy a helyi szabályozás ezen esetekben sem lehet
ellentétes a magasabb szintű jogszabályokkal, így különösen a Lakás tv. rendelkezéseivel.
Zárásképpen felhívjuk a figyelmüket, hogy mind Alkotmánybíróság, mind a Kúria
több esetben foglalkozott az önkormányzati lakások bérletét érintő rendeletalkotás
jogszabályi kereteivel, amelyekkel mind a jogalkotóknak, mind a jogalkalmazónak
egyértelmű támpontokat adhatnak [pl. 3/1999. (III. 24.) AB határozat, 90/2009.
(IX. 24.) AB határozat, Köf.5.075/2012/4. számú határozat].
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ELI-ALPS Kutatóközpont / forrás: eli-laser.eu

Dr. Ürmös Helga
kormánytisztviselő
Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály · Jogi és Koordinációs Osztály
onkormanyzat.csmkh.hu/csongrad-csanad-megye-teruleten-megvalosulonemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-beruhazasok

Csongrád-Csanád megye
területén megvalósuló nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruházások

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott koordinációs jogkörébe 16 nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás tartozik, ebből
14 megyei koordinációs, míg 2 kiemelt beruházás tekintetében országos szintű koordinációs jogkörrel ruházta fel a Kormány. Ezen felül 17 olyan nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás létezik, amely a Kormányhivatal illetékességi területén kerül megvalósításra, de nem a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott koordinációs jogkörébe tartozik.
Két kiemelt beruházás elemét kiemelten közérdekűvé is nyilvánította a jogalkotó.

MIT ÉRTÜNK NEMZETGAZDASÁGI
SZEMPONTBÓL KIEMELT BERUHÁZÁS ALATT?
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűek azok a beruházások, amelyeket Magyarország kormánya rendeletben ilyennek minősít, annak érdekében, hogy
megvalósításuk gyorsabb, egyszerűbb és egységesebb eljárási rendben történhessen
meg a rendelkezésre álló források minél hatékonyabb felhasználásával.
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Az Ngyt.1 hatálya alapján a Kormány kiemeltté minősítheti azokat a nagy beruházásokat, amelyek például részben vagy egészben európai uniós támogatásból, központi
költségvetési támogatásból valósulnak meg, vagy legalább 90 millió forint teljes költségigényű és legalább 15 új munkahely megteremtését biztosító beruházások.
A beruházások gördülékenyebb megvalósítása érdekében, azok koordinálására a
Kormány kormányrendeletben egy adott kormánymegbízottat kijelölhet, aki a koordinációval összefüggő feladatait a kiemelt jelentőségű ügyeket megállapító kormányrendelet hatályon kívül helyezéséig köteles ellátni.
A kijelölt kormánymegbízott kiemelt beruházásokkal kapcsolatos feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 33. §-a határozza meg.
A kormánymegbízott koordinációs feladatait ellátva, folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek és eljárások alakulását, amely során különböző
eszközökkel bír a koordinációs jogkörébe tartozó hatóságok tekintetében. E jogkörében eljárva, a kormánymegbízott jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogosult – a személyes és különleges adatok kivételével – adatot, tájékoztatást kérni a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező
szervtől, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervétől, eseti egyeztetést kezdeményezni a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervekkel, illetve azok irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével, stb.
Kezdeményezésére a kiemelt jelentőségű ügyben a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél az irányító, szakmai irányító és felügyeleti szerv vezetője soron kívül törvényességi és hatékonysági ellenőrzést folytat le a kiemelt jelentőségű ügy tekintetében.
Mindemellett fontos kiemelni, hogy a kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó hatósági
eljárásokra egyébként is szigorúbb eljárásjogi szabályok vonatkoznak, így például: rövidebb határidők, soron kívüliség, ágazati szabályoktól való eltérés.
A koordinációs feladatok ellátása érdekében – figyelemmel a beruházások nemzetgazdasági jelentőségére – a kormánymegbízott folyamatosan kapcsolatban van a beruházókkal is, ezzel biztosítva a kapcsolódó ügyek és eljárások intézéséhez szükséges
támogató koordinációt és az esetleges elakadások kiküszöbölését.

1

2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről [Ngyt.]
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TEKINTSÜK ÁT A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI
BERUHÁZÁSOKAT RÖVIDEN!
A következőkben kiemelt figyelmet szentelünk a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott megyei koordinációs jogkörébe tartozó kiemelt
beruházások ismertetésére.
Az ELI (Extreme Light Infrastructure) (97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet): a beruházás
keretében egy integrált európai kutatási nagyberendezés és a hozzá tartozó építmények, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei megvalósítására
került sor, az épületek elkészültek.
Szegedi Tudományos Park kialakítása – ELI Science Park (225/2013. (VI. 24.) Korm.
rendelet): Szeged külterületén, a volt laktanya helyén a 20 hektáros Szegedi Tudományegyetem fejlesztési területen a következő alprojektek tartoznak a beruházásokhoz: Öthalmi Campus, Konferencia és Látogató Központ, Műszaki-Technológiai-Innovációs Központ, Inkubátorház, Járműipari Kompetencia Központ.
Szeged, Dorozsmai úti labdarugó stadion kialakítása és egyéb ehhez kapcsolódó beruházások (143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet): Szeged megyei jogú város közigazgatási területén, a Dorozsmai út–Körtöltés–Bajai út–Városgazda sor–Méntelepi-Fehértó által közrezárt tömbben elhelyezkedő ingatlanokon megvalósuló beruházás.

Szent Gellért Fórum / forrás: szentgellertforum.hu

I.
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A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú „Központi
költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” (189/2014. (VII. 25.) Korm.
rendelet) egy lezárult projekt, amelynek során a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
épületének energiahatékonysági fejlesztése valósult meg, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott koordinációja mellett.

A Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához
szükséges alapvető töltő infrastruktúra (369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet) beruházás keretében a hazai elektromobilitás, az elektromos járművek használatának elterjesztését szolgáló beruházáshoz nélkülözhetetlen alapvető töltő infrastruktúra telepítése valósult meg.

Szeged Szolgáltató Központ (333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet) létesítésére irányuló
kiemelt beruházás, amely a British Petroleum szegedi szolgáltató központja, illetve az
ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányult. A beruházás megvalósult.

Hungerit baromfifeldolgozó kapacitásbővítése (403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet):
Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházás a Hungerit
Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.-nél.

Szegedi Olimpiai Központ
forrás: mnsk.hu/szegedi-olimpiai-kozpont

A 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnoksághoz (131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet) kapcsolódó beruházások és a Szeged-Maty-éri sportinfrastruktúra kialakítása
2020. évben lezárult.
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Tiszavirág Sportuszoda / forrás: szegedsport.hu

Szegedi új városi versenyuszoda – Tiszavirág Sportuszoda (203/2017. (VII. 10.) Korm.
rendelet): a projekt megvalósítása, valamint azzal összefüggésben út- és körforgalom
építés műszaki átadása 2021. január 29. napján megtörtént.

Pick Aréna / forrás: szeged.hu

Szegedi új kézilabdacsarnok – „PICK Aréna” (203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet): a
2022-es, Szlovákiával közösen rendezett férfi kézilabda Európa-bajnokságra felépítendő aréna 8300 fő befogadására lesz alkalmas, amely beruházást a 63/2019.
(III. 27.) Korm. rendelet kiemelten közérdekűvé nyilvánította 2021. április 10. napjától.
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A kiemelten közérdekű beruházásokról általánosságban elmondható, hogy törvény
vagy kormányrendelet kiemelten közérdekű beruházássá nyilváníthat közfeladat ellátásával összefüggő, kiemelten fontos közérdekű cél megvalósítására irányuló beruházást, így különösen energetikai, közlekedésfejlesztési, környezetvédelmi, vízügyi és
vízvédelmi, katasztrófavédelmi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, közigazgatási, illetve
oktatási, egészségügyi, kutatás-fejlesztési, kulturális, szociális, örökségvédelmi, sport,
városfejlesztési területeket érintő projekteket.
Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásai (90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet): Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola új
épületben való elhelyezése, Szegedi Tudományegyetem Apáthy Kollégiuma helyén
új épület építése, Dorozsmai úti általános iskola és gimnázium létesítése.
Új PICK Üzem (141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet): újonnan létrejövő szalámiüzem
a Szabadkai úti Pick telephelyen lévő használaton kívüli, régi ingatlanok átépítésével
fog megvalósulni.
A Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott Szegedi Szerb Oktatási Központ
(206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet) épületének jelenleg folyamatban lévő funkcióbővítő felújítása, átalakítása és homlokzatának felújítása valósul meg.
Kübekháza–Rábé közúti határátkelőhely (459/2020. (X. 20.) Korm. rendelet) megvalósítására irányuló beruházás jelenleg folyamatban – tervezési fázisban – van. A
projekt célja a magyarországi Kübekháza és a szerbiai Rábé közötti közúti határátkelőhely létesítése és ahhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása.
A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (83/2021. (II. 23.) Korm.
rendelet) honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében
szükséges beruházás. Jelenleg a kórházfejlesztési projekt előkészítési fázisa valósul
meg.
II.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nem csak
megyei szintű koordinációs tevékenységet lát el, hanem országos koordinációs jogkörrel is felruházta a Kormány. Ez azt jelenti, hogy az ily módon kijelölt kormánymegbízott az adott beruházás tekintetében az országban folyamatban lévő valamennyi
hatósági eljárásban koordinációs feladatokat lát el.
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott az alábbi két
kiemelt beruházással összefüggésben indult hatósági eljárások kapcsán jár el országos koordinációs jogkörrel:
A digitális ökoszisztémát érintő hazai fejlesztéseket összehangoló Digitális Jólét Programban (392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet) kitűzött célok elérésének alapvető feltétele az internet széleskörű hozzáférhetőségét lehetővé tevő, az egész országot

HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2021. NOVEMBER 12.

38

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL · HUMÁNPOLITIKAI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY

lefedő, nagy sávszélességet (legalább 30 Mb/s) biztosító hírközlési hálózatok megépítése, ami a Szupergyors Internet Program (SZIP), ezen belül a szolgáltatók által tett
önerős vállalások keretében valósulhat meg. A SZIP keretében megvalósuló, valamint
a hírközlési szolgáltatók által önerős beruházással vállalt fejlesztések nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásoknak minősülnek.
A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kiírt „Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok” tárgyú pályázat alapján vállalt mobil
hírközlési hálózatfejlesztési kötelezettségeket teljesítő, vagy a hálózat bővítéséhez,
fejlesztéséhez szükséges nagy sebességű negyedik vagy ötödik generációs mobil hírközlési hálózatfejlesztési projektek beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági
ügyeket (484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet).
III. Mindezeken felül, léteznek a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott koordinációs jogkörébe nem tartozó, de a Kormányhivatal illetékességi területén megvalósuló nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások,
szám szerint 17 db az alábbi területeken: közlekedésfejlesztési projektek (pl. tramtrain, M5 autópálya – Csengele csomópont megvalósítása); ivóvízminőség-javító
programok (pl. Szegedi Fegyház és Börtön – Nagyfa ivóvízminőség-javító projektje);
vízgazdálkodási és kármentesítési projektek (pl. Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója);
szennyvízelvezetési és csatornázási projektek; szilárdhulladék-lerakók rekultivációja;
sportlétesítmények (pl. Makói Honvédelmi Sportközpont, Makói és Csongrádi Kézilabda Munkacsarnok); GSM-R2 project keretében MÁV adótorony építése; új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházás (Szegedi Fegyház és
Börtön – Nagyfa), amely annyiban különbözik a többi nem koordinált beruházástól,
hogy kiemelten közérdekűvé nyilvánította a jogalkotó 2020. március 5. napjával.
A kormánymegbízotti koordinációval nem érintett kiemelt jelentőségű ügyek tekintetében szűkebb körűek a kormánymegbízottat megillető jogosítványok, azok főként
a hatóságok és a beruházók együttműködésének és ezzel a projekt megvalósulásának előmozdítására irányulnak.
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Kormányablakok
Csongrád-Csanád megyében
www.csmkh.hu/hu/kormanyablak-1216

A kormányablakok 2021. május 25-étől időpont nélkül is fogadják az ügyfeleket.
Javasoljuk, vegyék igénybe az elektronikus ügyintézési lehetőségeket:
mo.hu | kormanyablak.hu | 1818 kormányzati ügyfélvonal

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
Szőregi út 80.
CBA Nova
A Tesco Szeged Extra (Rókusi krt. 42–64.)
VÉGLEG BEZÁRT.

7 – 17
8 – 20
8 – 20
8 – 18
8 – 12

További 50 településünkön havonta
kormányablak-busz biztosítja az
ügyintézést. Ügyfélfogadása:
csmkh.hu/hu/kormanyablak-1216/
kab-busz-telepulesiugyfelszolgalatok-idopontjai
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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 (2021. szeptember 10-ei) állapothoz képest
szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

Kormánymegbízott

Dr. Juhász Tünde

62/680-607

Főigazgató

–

Igazgató

Zakar Péter

62/680-654

Dr. Nagy Valéria Réka

62/680-684

Fodor Krisztina

62/680-684

Forrai Dóra

62/680-606

Gulyás Renáta Zsuzsanna

62/680-606

Török Anita

62/680-484

Adatvédelmi tisztviselő

Czigléczkiné dr. Szentpéteri Szilvia

62/680-673

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

–

Titkár

Meleg Károly tű. alezredes
Csepregi Balázs őrnagy

titkárságvezető

Titkárság

Kormánymegbízotti
Kabinet

Védelmi
Bizottság
Titkársága

sajtóreferens

kommunikáció

Titkárhelyettes
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juhasz.tunde

zakar.peter
nagy.reka

fodor.krisztina
forrai.dora

gulyas.zsuzsanna
anita.torok

szentpeteri.szilvia
fg

szabo.sandorgabor
sari.zsolt

herczegh.robert

molnar.monika
bodor.bernadett

62/680-451
meleg.karoly

62/680-452

csepregi.balazs
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szervezeti egység

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály
Helyszíni Ellenőrzési Osztály

vezető

Schultz József
Király János

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

Agrárügyi
Főosztály

Dr. Kun Andrea

telefon / @csongrad.gov.hu

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

Növény- és Talajvédelmi Osztály

Borcsik Zoltán

62/681-080

Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály
Adategyeztetési és

Pintér Tamásné

horvath.eva

kovacs.gabor

borcsik.zoltan

62/680-757

pinter.tamasne

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

Nyugdíjbiztosítási Osztály

Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály
Építésügyi Hatósági Osztály 1.
Építésügyi Hatósági Osztály 2.

Foglalkoztatási
Főosztály
Alapkezelő Osztály

Daróczi Krisztina

sapine.magdolna
lados.dora

toth.ferencne
muzsik.anita
czirok.aniko

62/680-129

daroczi.krisztina

–
Mányainé Piti Gabriella
Budai László

62/681-015

manyaine.gabriella

62/680-900
budai.laszlo

Bakos László Attila

62/680-908

Közfoglalkoztatási Osztály

Janovics Péter

62/680-952

Munkaerőpiaci Osztály

Kővágó Márta

62/680-902

Földhivatali
Főosztály
Hatósági és Koordinációs Osztály

Tóth Zoltán

bakos.laszlo

janovics.peter
kovago.marta

62/680-152
toth.zoltan

Dr. Regős-Benák Edit

62/680-157

Földhivatali Osztály 1.

Dabis Tamás

62/680-176

Földhivatali Osztály 2.

Dr. Balogh Gabriella

62/681-054

Földhivatali Osztály 3.

Bertus Mária

63/814-794

Földhivatali Osztály 4.

Elek Róbert

62/681-456

Földhivatali Osztály 5.

Dr. Nagy Izabella

62/681-381

Földhivatali Osztály 6.

Török József

63/814-725
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regos.edit

dabis.tamas

balogh.gabriella
bertus.maria
elek.robert

nagy.izabella.morahalom
torok.jozsef
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Hatósági

vezető

Dr. Bangha Ágnes

Főosztály

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

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási
Főosztály

Dr. Vér Zalán

Hulladékgazdálkodási Osztály

Katona Csaba

Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

–

Működést Támogató
Főosztály

telefon / @csongrad.gov.hu

Fődi Edit

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

62/681-667
ver.zalan

62/681-654
katona.csaba

62/680-693
fodi.edit

Beszerzési, Beruházási,
Üzemeltetési Osztály

Balogh Diána

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

Dr. Horesnyi Julianna

Főosztály

balogh.diana

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

Dr. Bosnyákovits Tünde

Főosztály

petrik.sandor
hunya.peter

kelemen.janos

62/680-544
borbely.eszter

62/681-702

bosnyakovits.tunde

Laboratóriumi Osztály

Dr. Szécsényi István

62/681-687

Közegészségügyi Osztály

Arany Ida

62/681-704
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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

Dr. Pap Ágnes

62/681-014

CSONGRÁDI
Járási Hivatal

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

hivatalvezető

hivatalvezető-helyettes

nemeth.anna
gyovai.reka

becsei.daniel
szegeny.judit
pap.agnes

Dr. Fülöp Renáta

62/681-014

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

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 Hivatalvezetői Titkárság

kormánytisztviselő
kormánytisztviselő

KISTELEKI
Járási Hivatal

MAKÓI
Járási Hivatal
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hivatalvezető-helyettes

hivatalvezető-helyettes

fulop.renata

kecskemeti.erika
borka.attila

bereczki.pal
csucs.tunde
hegyi.istvan

bugyi.gyorgyi

toth.erika

csehek.agnes
levai.aniko

sandor.katalin

bardi.laszlo
rotar.gabor

molnar.renata
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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

Dr. Mezey Róbert

62/680-011

Leinweberné Hankóczy Nikolett

62/680-017

MÓRAHALMI
Járási Hivatal

SZEGEDI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

hivatalvezető

hivatalvezető-helyettes

Járási Hivatalvezetői Titkárság

kormánytisztviselő

makovits.tunde
csala.eva

balint.melinda
holuban.csilla
mezey.robert

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. Horváth Mariann Éva

62/681-749

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. Verasztó József

63/814-770

Kormányablak Osztály

Dr. Ötvös Ágnes

63/814-772

Népegészségügyi Osztály

Pintér Julianna

63/400-175

kormánytisztviselő

SZENTESI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

nagy.agnes
tihanyi.zala

torjekne.ildiko
szecsko.nora

almasi.andrea
csanyi.zsolt

dancs.szilvia

istvan.beatrix

horvath.mariann

lehoczky.janos
tonnes.zsolt

veraszto.jozsef
otvos.agnes

pinter.julianna
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A Csongrád-Csanád
Megyei Államigazgatási Kollégium
tagjai
Kiemelten jelezve a változások a legutóbbi (2021. szeptember 10-ei) állapothoz képest

szervezet / vezető

postacím / email

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott
CSCSMKH főigazgatója
–
CSCSMKH igazgatója
Zakar Péter mb. igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
juhasz.tunde@csongrad.gov.hu

(62)
680-607

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 Hatósági Főosztály
Dr. Bangha Ágnes főosztályvezető
CSCSMKH Környezetv., Természetv. és Hulladékgazd. Főosztály
Dr. Vér Zalán főosztályvezető

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

(62)
680-683

6726 Szeged, Derkovits fasor 7–11.
ver.zalan@csongrad.gov.hu

(62)
681-667

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

telefon

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
6721 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22–24.
Dr. Polyák József Zsolt r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány 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

Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés
elnöke
Gémes László elnök
Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
jegyzője
Dr. Somosi Krisztina jegyző
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
jegyzője
Dr. Tatár Zoltán jegyző

telefon

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2–4.
elnok@csongradcsanad.hu

(62)
886-831

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2–4.
somosi@csongradcsanad.hu

(62)
886-840

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 (2021. szeptember 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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település

postacím
email

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

CSANÁDPALOTA

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

62/263-001
csanadpalota.hu

Dr. Debreczeni István
Jancsik Zoltán

az új jegyző kinevezéséig:

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.
hivatal@domaszek.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
Papdiné Megyeri Csilla

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
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település

postacím
email

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

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
–

Hódmezővásárhely
MJV Polgármesteri Hivatala

KIRÁLYHEGYES

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

62/287-945
kiralyhegyes.hu

Horváth Lajos
Miklós Imre

az új jegyző kinevezéséig:

KISTELEK

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

62/598-100
kistelek.hu

Nagy Sándor
Domonics János

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

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

KISZOMBOR

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

62/525-090
kiszombor.hu

Szirbik Imre
Szekeres Krisztián

Gácsi Zoltán
–

–

KLÁRAFALVA

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

62/529-000
klarafalva.hu

Boros Zsolt Mihály
Pápai Mátyás

Angyal Zsolt
Papdiné Megyeri Csilla

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

KÖVEGY

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

62/523-820
kovegy.hu

Galgóczkiné Krobák Mária Anna az új jegyző kinevezéséig:
Dr. Kriván Norbert
Jakab Tiborné
projektkoordinátor

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
Papdiné Megyeri Csilla

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
Varga Ferenc

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
–

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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település

postacím
email

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

MÓRAHALOM

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

62/281-022
morahalom.hu

Nógrádi Zoltán
Csányi László

Dr. Tóth Krisztián
Dr. Marjanucz Katalin

–

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

Ábrahámné Tanács Edina
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

Ábrahámné Tanács Edina
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

Ábrahámné Tanács Edina
Erdélyi-Nagy Renáta

Ruzsai
Közös Önkormányzati Hivatal

város

község
község

nagyközség
község
község
község
község
község
község
község
község
község
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település

postacím
email

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

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
Dr. Kovács Tamás
Nagy Sándor
Szabó Tibor György
Tóth Péter Pál

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

SZÉKKUTAS

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

62/593-050
szekkutas.hu

Szél István
Rostás Péter

Olasz Mónika jegyzőt tartósan helyettesíti:

SZENTES

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

63/510-300
szentes.hu

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
Papdiné Megyeri Csilla

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

TÖMÖRKÉNY

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

63/577-020
tomorkeny.hu

Szabó Zoltán Ferenc
Kiss Csaba István
Ferenczi Ferenc
Nacsa Tamás
Szabó Károly
Bánfi Sándor
Tóth Józsefné

Dr. Faragó Péter
–

Tömörkényi
Közös Önkormányzati Hivatal

ÚJSZENTIVÁN

6754 Újszentiván, Fő 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@csongradcsanad.hu

62/886-840
csongradcsanad.hu

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

város

község

megyei jogú város
nagyközség
község
város

község
község
község

nagyközség
község

nagyközség

Megyei Önkormányzat

Borsodi Boglárka

–
–
–
–

adóügyi ügyintéző

–

–
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉBEN

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
Bordány

Zsombó

Nagyér
Ambrózfalva

Szatymaz

Algyő

Csanád- Pitvaalberti ros

Földeák
Óföldeák

Ruzsa
Zákányszék
Domaszék

Ásotthalom

MÓRAHALOM

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

SZEGED
Deszk

Röszke

ÚjszentTisza- iván
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