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Megyénkben leggyakrabban
a román, a szerb és az ukrán
nevek anyakönyvezésével kapcsolatban
merülnek fel kérdések.

Összefoglaljuk
a második félévben esedékes
helyi és nemzetiségi képviselő-testületi,
társulási tanácsi határidőket.

A jogaik gyakorlásában
akadályozott képviselők nagyobb
száma a képviselő-testület működésének
ellehetetlenüléséhez vezet.
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Kedves Kollégáim,
megyénk önkormányzati hivatali és
államigazgatási szakemberei!

Megtiszteltetés volt nyolc éven át irányítani a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt. Köszönöm Önöknek az elmúlt években a köz szolgálatában végzett közös munkát. Együttműködésünknek köszönhetően hiszem, hogy megyénk lakossága magas
színvonalú ügyintézést tapasztalhatott az állami és a helyi közigazgatási ügyeinek elintézése során.
Harminchetedik és egyben utolsó alkalommal ajánlom figyelmükbe Hivatali Tájékoztatónkat. Hasznos tájékozódást és eredményes munkát kívánok!
dr. Juhász Tünde
közigazgatási államtitkár

Májusi számunkban is szerteágazó területeken nyújtunk segítséget az önkormányzati
és jegyzői feladatok ellátásához az anyakönyvi munkától az eljárási és rendeletalkotási kérdéseken át a köztartozásmentesség jelentőségéig. A közigazgatáson belüli
együttműködést ezúttal is naprakész elérhetőségekkel segítjük. Tájékoztatóinkat az
Önkormányzati Helpdesk felületünkön szintén elolvashatják.
Arra biztatom olvasóinkat, hogy a jövőben is használják ki a Hivatali Tájékoztatóban
rejlő lehetőségeket, és bátran jelezzék a tfo@csongrad.gov.hu e-mail címre, milyen
témáról olvasnának vagy írnának szívesen.
Szeged, 2022. május 27.
Zakar Péter
mb. igazgató
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Hatósági Főosztály · Hatósági,
Perképviseleti és Felügyeleti Osztály

Kép: Wegyor / CC BY-SA 3.0

onkormanyzat.csmkh.hu/
anyakonyvi-szakmai-ertekezlet-2022-05-31

Anyakönyvi
szakmai értekezlet
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal anyakönyvi szakmai értekezletet tart az
önkormányzatok anyakönyvvezetői részére.
◼

Az értekezlet időpontja: 2022. május 31. (kedd) 9:00 óra

◼

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

◼

Tervezett programja:
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, kérdések, javaslatok

Az előadások fontosságára való tekintettel az anyakönyvvezetők megjelenését előre
is köszönöm.
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Rácz Diána
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Hatósági,
Perképviseleti és Felügyeleti Osztály

Kép: mduls.gov.rs

onkormanyzat.csmkh.hu/
milyen-nevet-anyakonyvezhetek

Milyen nevet
anyakönyvezhetek?
A 2011. évi magyarországi népszámlálás adatai szerint a lakosság 6,5%-a vallotta magát valamelyik hivatalosan elismert nemzetiséghez tartozónak. Becslések szerint
azonban a nemzetiségek (nemzeti és etnikai kisebbségek) tagjainak valódi létszáma
ennél jóval magasabb: az ország 10 milliós népességének hozzávetőlegesen 8-10%át teszi ki, igaz, ennek is nagy része elsődlegesen a magyar nyelvet használó cigány.
Magyarországon 13, törvényben elismert nemzetiség él: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán.
A 2004-ben megjelent Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Utónév
Könyve (a németen kívül) tartalmazza az összes magyarországi nemzetiség elfogadott utóneveit. Ez a lista jegyzi a név írását eredeti alakban, ékezet nélküli magyar
átírásában is, valamint érdekességként a név magyar megfelelőjét is felsorolja.
Az At.1 46. §-ában foglaltak alapján:
„A nemzetiséghez tartozó személy kérheti a gyermek családi nevének a
nemzetiségi nyelv szabályainak megfelelő anyakönyvezését, és gyermekének az adott nemzetiségnek megfelelő utónevet adhat, emellett kérheti az anyakönyvezett utóneve helyett az annak megfelelő nemzetiségi
utónév bejegyzését, valamint az anyakönyvezett családi neve helyett az

1

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
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adott nemzetiségi nyelv szabályai szerint képzett családi név bejegyzését, továbbá, hogy a családi és utónevét, illetve a gyermek családi és utónevét az adott nemzetiségi nyelven is bejegyezzék. Nemzetiségi utónévként az érintett országos nemzetiségi önkormányzat által összeállított és
közzétett nemzetiségi utónévjegyzékben szereplő utónév anyakönyvezhető.”
Csongrád-Csanád megyében (elsősorban Szegeden) leggyakrabban a román, a szerb
és az ukrán nevek anyakönyvezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatban merülnek fel kérdések.

Román nevek:
Statisztikák szerint Romániában néhány tízezerre tehető azoknak a száma, akiknek
szülei igen furcsa keresztnevet választottak számukra. Vannak, akiket kalandfilmek
hőseiről neveztek el, akadnak, akiknek keresztneve népszerű filmszínészekével azonos, és az sem ritka eset, hogy többen állami intézmények neveit viselik.
Románia Szegedi Főkonzulátusának tájékoztatása szerint a Romániában jelenleg hatályban lévő törvények nem korlátozzák a szülők által gyermekük részére választható utónevet, kivéve azon eseteket, amikor az utónév triviális szavakat vagy kifejezéseket tartalmaz.

Szerb nevek:
A szerb nevek anyakönyvezhetőségére vonatkozóan Szerbia Budapesti Nagykövetségének Konzuli Osztálya azt a tájékoztatást adta, hogy a znacenje-imena.com linken
latin betűs írásmódban megtalálható az összes szerb, horvát és bosnyák (muszlim)
keresztnév, külön a férfi (muska) és külön a női (zenska) nevek. Továbbá Szerbia Kormányának Vidékfejlesztési Minisztériuma összeállított egy albán vezetékneveket és
keresztneveket is tartalmazó kiadványt, mely az alábbi linken érhető el:
mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Imenik-SRB_ALB.pdf.

Ukrán nevek:
Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége arról tájékoztatott, hogy Ukrajna Családi Törvénykönyvének 146. cikkelye értelmében az újszülöttek utónevét a szülők határozzák
meg. Ez azt jelenti, hogy a szülők bármilyen utónevet választhatnak gyermekeiknek, megkötés nélkül, külön utónévjegyzék erről nem készült. A születési családi nevet (vezetéknevet) a gyermek a szülői vezetéknév után kapja meg. Ukrajna Polgári
HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2022. MÁJUS 27.
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Törvénykönyvének 295. cikkelye pedig kimondja, hogy minden természetes személynek, aki betöltötte a 16. életévét, joga van saját belátása szerint megváltoztatnia
születési családi vagy utónevét.
A Kormányhivatal azt javasolja az anyakönyvvezetőknek, hogy amennyiben az anyakönyvezendő utónevet sem a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Utónév
Könyvében, sem az országos nemzetiségi önkormányzat által összeállított és közzétett nemzetiségi utónévjegyzékben, sem a fent említett internetes elérhetőségeken
nem találják, úgy abban az esetben az érintett személy (legtöbbször a szülő) vagy az
anyakönyvvezető az At. 46. § (4) bekezdése szerint szíveskedjen felkeresni az érintett
országos nemzetiségi önkormányzatot, amely a kért utónévre vonatkozó állásfoglalását a megkereséstől számított 30 napon belül adja meg. Emellett lehetőség van arra
is, hogy az adott utónév anyakönyvezhetőségével kapcsolatban a szülők előzetesen
felkeressék az érintett nemzetiség magyarországi konzulátusát vagy nagykövetségét
tanúsítvány vagy igazolás kiállítása céljából.
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Fotó: Behnam Norouzi / unsplash.com

dr. Pénzes Emese
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály
onkormanyzat.csmkh.hu/onkormanyzati-hataridonaplo-2022-ii-felev

Önkormányzati
határidőnapló 2022. II. félév
Sorvezetőként ahhoz, hogy a Jegyző kollegák biztosak lehessenek benne: minden
képviselő-testülettel kapcsolatos feladatra sort kerítettek, összefoglaljuk a második
félévben esedékes határidőket.

Helyi önkormányzatok határidős feladatai

1.
2.

Feladat

Határidő

Jogszabály

Adósságot keletkeztető ügylethez

2022.
november 5.

353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5. § (2) bek.

2022.
december 10.

232/1996. (XII. 26.)
Korm. rendelet 8. § (3) bek.

2022.
december 10.

10/1997. (VII. 17.)
KHVM rendelet 6. § (4) bek.

2022.
december 31.

Mötv.
119. § (5) bek.

2022.
december 31.

370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 32. § (4) bek.

való hozzájárulás iránti kérelem benyújtása

Vízkár-elhárítási tervek
(ár- és belvíz) felülvizsgálata

Árvíz és belvíz védekezési tervhez
3.

4.
5.

kapcsolódó, védelmi helyzetről szóló értékelő
jelentés és intézkedési terv

Helyi önkormányzat következő évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Helyi önkormányzati költségvetési szerv
éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
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Helyi önkormányzatok egyéb feladatai

1.
2.
3.

Feladat

Gyakoriság

Jogszabály

Közmeghallgatás

évente

Mötv. 54. §

évente

Mötv.
32. § (2) bek. k) pont

évente

Mötv.
81. § (3) bek. f) pont

Tájékoztató a képviselők tevékenységéről
a választópolgárok számára

Jegyzői beszámoló a hivatal
tevékenységéről a képviselő-testületnek

4.

Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló

évente

Hatásköri tv. 138. § (3) bek. g)

5.

Likviditási terv

évente

Áht. 78. § (2) bek.

6.

Temetői díjmérték felülvizsgálata

évente

Ttv. 40. § (3) bek.

7.

Társulások működéséről szóló beszámoló

évente

Mötv. 93. § 14. pont

8.

Helyi építési szabályzat felülvizsgálata

4 évente

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

9.

Településszerkezeti terv felülvizsgálata

10 évente

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

évente

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

4 évente

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

évente

314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet
43/B. § (4) bek.

Középtávra szóló integrált
10.

11.

településfejlesztési stratégia végrehajtásáról szóló
beszámolóról döntés

Középtávra szóló integrált
településfejlesztési stratégia felülvizsgálata

A településképi arculati kézikönyvvel és a
12.

13.
14.

településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett
vélemények kiértékelése és ismertetése a
képviselő-testülettel (önkormányzati főépítész)

Helyi esélyegyenlőségi program áttekintése 2 évente

Ebktv. 31. § (4) bek.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális

évente

Szoc. tv.
92/B. § (1) bek. d) pont

szolgáltató tevékenységet ellátó intézmény
munkájának értékelése

évente

Gyvt.
104. § (1) bek. e) pont

A lakosság tájékoztatása a környezet

szükség szerint,
de évente
legalább egyszer

Kvt.
46. § (1) bek. e) pont,
51. § (3) bek.

évente

324/2020. (VII. 1.) Korm.
rendelet 4. § (1) bek. c) pont

évente

Rtv. 8. § (4) bek.

intézmény szakmai munkájának értékelése

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
15.

16.

17.
18.

állapotáról és a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról

Települési/megyei értéktár bizottság
beszámolója

Rendőrségi beszámoló
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Feladat
19.

Beszámoló a település tűzvédelmi
helyzetéről

Gyakoriság

Jogszabály

évente

Tűtv.
30. § (5) bek.

2 évente

Szoc. tv.
92. § (3) bek.

5 évente

Kmtv.
83/A. § (2) bek.

Szociális szolgáltatástervezési koncepció
20.

felülvizsgálata, aktualizálása (legalább kétezer
lakosú települési önkormányzat esetében, kivéve
társulás keretében ellátott szociális feladatok
tekintetében)

A közművelődési rendelet felülvizsgálata
21.

a Közművelődési Kerekasztallal és a települési
nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés
keretében

Energia-megtakarítási intézkedési terv,
22.

23.
24.
25.
26.

valamint az energia-megtakarítási intézkedési terv
végrehajtásáról szóló jelentés készítése és a
5 évente
készítés évében március 31-ig történő megküldése
a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes
irodája felé

Belső ellenőrzési stratégiai terv
Helyi közúthálózat fejlesztési terv
felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása

Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata,
szükség szerinti módosítása

Helyi vízi közüzemi tevékenység
fejlesztésére terv

Energiatv.
11/A. § a)–b) pont

4 évente

370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 30. § (1) bek.

5 évente

30/1988. (IV. 21.)
MT rendelet 5. § (7) bek.

5 évente

Kvt. 46. § (4), 280/2004. (X. 20.)
Korm. rendelet 8. § (1) bek.

szükség szerint

Vgtv.
4. § (1) bek. a) pont

27.

Energiaellátási tanulmány

szükség szerint

Hatásköri tv. 65. § (2) bek.

28.

Sportkoncepció

szükség szerint

Sport tv. 55. § (1) bek.

29.

Egészség-terv

szükség szerint

Eütv. 152/B. §

3 évente

62/2011. (XII. 29.)
BM rendelet 19. §

3 évente
legalább egy
alkalommal

Állatvédelmi tv.
42/B. § (1) bek.

szükség szerint

Kvt. 48. § (4) bek.

30.

Települési polgári védelmi szervezet
megalakítási terve

Ebrendészeti feladatok elvégzése
31.

32.

érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel
ebösszeírás

Füstködriadó terv

szükség szerint,
33.

A nemzetiségi önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálata
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Nemzetiségi önkormányzatok
egyéb feladatai
Feladat

Gyakoriság

Jogszabály

1.

Közmeghallgatás

évente

Njtv. 97. § (1) bek.

2.

Likviditási terv

évente

Áht. 78. § (2) bek.

évente

Njtv.
143. § (2) bek.

3.

Társulások működéséről szóló
beszámoló

szükség szerint,
4.

A helyi önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálata

általános vagy időközi
választás esetén az
alakuló ülést követő
harminc napon belül

Njtv.
80. § (2) bek.

Társulások egyéb feladatai
Feladat

Gyakoriság

Jogszabály

2 évente

Szoc. tv.
92. § (3) bek.

évente

Áht. 78. § (2) bek.

Szociális szolgáltatástervezési koncepció
1.

2.

felülvizsgálata, aktualizálása (amennyiben a
települések egyes szociális feladataikat társulás
keretében látják el)

Likviditási terv

Rövidítések
Áht.

2011. CXCV. törvény az államháztartásról

Állatvédelmi tv.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

Ebktv.

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról

Energiatv.

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

Eütv.

1997. CLIV. törvény az egészségügyről

Gyvt.

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról

Hatásköri tv.

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről

Htv.

1990. évi C. törvény a helyi adókról

Kvt.

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
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Kmtv.

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Vgtv.

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Mötv.

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Njtv.

2011. CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

Rtv.

1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

Sport tv.

2004. évi I. törvény a sportról

Szoc. tv.

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ttv.

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

Tűtv.

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
és a tűzoltóságról

10/1997. (VII. 17.)
KHVM rendelet

30/1988. (IV. 21)
MT rendelet

62/2011. (XII. 29.)
BM rendelet

324/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelet

232/1996. (XII. 26.)
Korm. rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való
felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról
a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

280/2004. (X. 20.)

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

234/2011. (XI. 10.)

Korm. rendelet

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

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

370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről
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dr. Kecskés Tamás
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály
onkormanyzat.csmkh.hu/a-nemzetisegionkormanyzatok-mukodesenek-nehezsegeia-kepviseloi-koma-regisztracio-elmaradasa-eseten

Kép: Michael Fousert / unsplash.com

A nemzetiségi
önkormányzatok
működésének nehézségei a
képviselői KOMA-regisztráció
elmaradása esetén
A köztartozás1 miatt a képviselő-testület – mind a helyi, mind a nemzetiségi önkormányzatok esetében – köteles megszüntetni a képviselő megbízatását, amennyiben
az értesítés kézhezvételétől számított 60 nap, illetve részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az azt kimondó határozatban megállapított időtartam eltelt, és a képviselő
kimerítette jogorvoslati lehetőségeit.
Ennek követhetősége érdekében az Mötv.2 38. § (4) bekezdése, valamint az Njtv.3
107. § (3) bekezdése is megköveteli a képviselőktől, hogy a megválasztásukat követő
30 napon belül kezdeményezzék, és a képviselő-testületnél igazolják felvételüket a
köztartozás-mentes adózók adatbázisába (a továbbiakban: KOMA). A nemzetiségi
önkormányzat tagja azonban – a helyi önkormányzati képviselővel ellentétben –
mindaddig nem gyakorolhatja képviselői jogait, amíg e kötelezettségét nem teljesíti.
Megjegyzendő, hogy egyrészt e szankció nem alkalmazható arra a képviselőre, aki
megválasztását követően igazolta felvételét a KOMA-ba, de időközben törlésre került. Másrészt a képviselő a megválasztásától számított 30 napon belül nincs

1

2
3

A nemzetiségi önkormányzatok esetében csak az állammal szembeni, míg a helyi önkormányzati képviselők
esetében az önkormányzatokkal szembeni köztartozás is méltatlansághoz vezethet.
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól [Njtv.]
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mulasztásban, tehát ebben az időközben akkor is gyakorolhatja képviselői jogait, ha
később mégsem kerül be az adatbázisba.
A jogaik gyakorlásában akadályozott képviselők nagyobb száma a képviselő-testület működésének ellehetetlenüléséhez vezet. A KOMA-regisztráció igazolását elmulasztó képviselőket ugyanis a határozatképesség megállapítása során nem lehet beszámítani a jelenlevők létszámába, mert ez az esetkör nem szerepel az Njtv. 92. § (1)
bekezdésében meghatározott taxatív felsorolásban.
Mivel a méltatlanná váló képviselők megbízatása nem a törvény erejénél fogva szűnik meg, hanem azt a képviselő-testületnek kell határozatban megszüntetnie, a határozatképesség hiánya miatt a képviselő-testület nem tudja felszámolni a működését akadályozó tényezőt. A kormányhivatal azonban közigazgatási pert indíthat a
képviselő méltatlanságának kimondása iránt, így bírói úton helyreállítható a képviselő-testület működése.
Ez az eszköz azonban nem áll rendelkezésre abban az esetben, ha a képviselő annak
ellenére nem kezdeményezte felvételét a KOMA-ba, hogy nincs köztartozása. Méltatlansági okot ugyanis nem a KOMA-regisztráció elmaradása képez, hanem a köztartozás (ha fennállnak az Njtv. 107. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek), ezért ezen az alapon a megbízatás sem szüntethető meg.
Álláspontom szerint ebben az esetben alkalmazható az Njtv. 102. § (1) bekezdés j)
pontja, vagyis mivel a nemzetiségi önkormányzat tagja képviselői minőségében
nem vehet részt az ülésen, mandátuma egy év után akkor is megszűnik, ha egyébként azon jelen volt. Ez azonban attól az üléstől számítódik, amelyről a képviselő első
ízben távol maradt, tehát a megbízatás csak akkor szűnik meg, ha egyébként működik a képviselő-testület.
A fentiekre tekintettel e probléma törvényességi felügyeleti eljárás keretében egyedül az Mötv. 132. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott intézkedés alkalmazásával orvosolható, amely szerint
1.

a kormányhivatal javaslatára

2.

a Miniszterelnökség kezdeményezi, hogy

3.

a Kormány indítványozza

4.

az Alkotmánybíróság véleményének kikérését követően

5.

az Országgyűlésénél az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatását.
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Ennek az eszköznek az alkalmazására ugyanis akkor is lehetőség van, ha „az önkormányzat képviselő-testülete tartósan nem működik és működőképességének helyreállítása, illetve működésének folytatása a továbbiakban nem várható.”4
Mivel ez az – egyébként is hosszadalmas – eljárás súlyos beavatkozást jelent az önkormányzat autonómiájába, megnyugtató megoldást csak a képviselők felelős jogkövető magatartása jelenthet. Amennyiben részt kívánnak venni a képviselő-testület
munkájában, tegyenek eleget valamennyi ehhez szükséges kötelezettségnek; ellenkező esetben éljenek a lemondás lehetőségével, megakadályozva ezzel a nemzetiségi önkormányzat működésének ellehetetlenülését.


4

18/2013. (VII. 3.) AB határozat
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dr. Koréh Zoltán
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

Kép: Csanády / CC BY-SA

onkormanyzat.csmkh.hu/
a-telepuleskepi-kotelezesi-eljaras-ugyintezesi-hatarideje

A településképi kötelezési
eljárás ügyintézési határideje
Jelen tájékoztatásunkkal a településképi kötelezési eljárás lefolytatásához szeretnénk
segítséget nyújtani az önkormányzatok számára.
Az önkormányzat előtt indult településképi kötelezési eljárás önkormányzati hatósági
eljárás, a teljes ügyintézési határidő – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 60
nap. [Tvtv.1 11. §, Ákr.2 50. § (2) bek. c) pont, (3) bek., 52. § (1) bek.]
Az önkormányzat, ha jogszabálysértést észlel (pl. bejelentésre), 8 napon belül a figyelmeztetést tartalmazó döntésében (végzés) felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a
jogszabálysértésre, és megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére. Ezen „megfelelő határidő” nem lehet hosszabb a teljes ügyintézési határidőnél,
így az eljárás kezdő napjától számított 60 napon kívül nem eshet. [Tvtv. 11. § (1) bek.,
Ákr. 50. § (6) bek., Ör.3 24. § (2) bek.]
A figyelmeztetést tartalmazó döntésben adott „megfelelő” határidő eredménytelen
eltelte esetén az önkormányzat – a teljes ügyintézési határidőn belül – településképi
kötelezés formájában (önkormányzati hatósági döntéssel) a településképi követelmények érvényesítése, a rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzat

1
2
3

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről [Tvtv.]
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról [Ákr.]
8/2019 (VII. 2.) önkormányzati rendelet Zsombó településképének védelméről [Ör.]
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előírásainak teljesítése érdekében az ingatlan tulajdonosát az előírások betartására
kötelezi, és – ha a településképi rendelet lehetőséget biztosít településkép-védelmi
bírság kiszabására – az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.
Szükségesnek tartjuk külön megjegyezni, hogy a Tvtv. 11. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezés kógens, így jogszabálysértés esetén a figyelmeztetést tartalmazó döntésben adott határidő eredménytelen eltelte esetén az önkormányzat köteles önkormányzati hatósági döntésben településképi kötelezést kiadni. [Tvtv. 11. § (2) bek., Ákr.
50. § (6) bek., Ör. 24. §]
A teljes ügyintézési határidő a meghozott településképi kötelezésről szóló döntés ingatlan tulajdonosa felé való közlése iránti intézkedéssel zárul le. [Ákr. 50. § (4) bek.]
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dr. Kucsó Dóra
dr. Semperger Zsolt
kormánytisztviselők
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály
onkormanyzat.csmkh.hu/ijr-loclex-kerdesek-valaszok

Kép: teszt.ijr.hu

IJR LocLex
kérdések-válaszok
Az önkormányzati rendeletek közzétételének célvizsgálata során számos kérdés merült fel mind az IJR LocLex használatával, mind a jelenlegi ellenőrzéssel kapcsolatban.
Ezekre a következő válaszokkal szolgálunk:

Miért van szükség a LocLexre?
A LocLex célja, hogy lehetővé tegye az önkormányzati rendeletek megszövegezését
és megszerkesztését, a módosításokkal egységes szerkezeteinek előállítását és ehhez
kapcsolódóan az önkormányzati rendeleteknek az Mötv.1 51. § (2) bekezdése és a
Jat.2 29. § (2) bekezdése szerinti közzétételének a jelen kor kihívásaihoz igazodó megvalósítását.
A közzétételi kötelezettség végrehajtása során, az NJT rendelet3 4/A. §-a alapján, a
jegyző feladata, hogy az önkormányzati rendeletek NJT-n4 történő közzétételéről a

1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]

2

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról [Jat.]

3

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról [NJT rendelet]

4

Nemzeti Jogszabálytár [NJT]
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Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. mint a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója
által üzemeltetett Integrált Jogalkotási Rendszer igénybevételével gondoskodjon.
A LocLex rendeltetésszerű használata biztosítja a jogszabályszerkesztés követelményeinek betartatását, az önkormányzati rendeletek, illetve jogszabályi rendelkezések
joghatás kiváltására való alkalmasságát.
Megkönnyíti azt is, hogy a lakosság az NJT-n megtalálja a hatályos önkormányzati rendeleteket és azok különböző időállapotait, anélkül, hogy a jegyzőnek minden egyes
időállapotot és annak egységes szerkezetű szövegét kézzel kellene előállítania.
Sajnos a régebbi rendeleteket utólag már csak jelentős pluszmunkával lehet olyan
állapotba hozni, hogy alkalmasak legyenek a pontos és átlátható megjelenítésre az
NJT-n. Jó esetben csak a rendeletek mennyisége miatt jelent(ett) sok munkát, de
gyakran a korábban keletkezet technikai hibák szükséges javítása okán is. Ez az önkormányzatok egy részénél már megtörtént, más részüknél pedig folyamatban van.

Kötelező-e a LocLexben
megszerkeszteni a tervezetet, vagy elég csak annak
elfogadása és kihirdetése után felvinni a kész szöveget?
Visszautalva az 1. kérdésben kifejtettekre, a jegyzőt jogszabály kötelezi arra, hogy a
publikálás a LocLex útján valósuljon meg. E követelmény teljesítése érdekében fontos, hogy a jogalkotási folyamatot helyi szinten támogató LocLex használata mihamarabb beépüljön a közzétételt megelőző munkafolyamatokba is, ugyanis ha eleve a
LocLexben történik a rendelet megszerkesztése és megszövegezése,
◼ az egyrészt kiküszöböli a kockázatát az utólagos fejtörést okozó jogalkotási hibáknak,
◼ másrészt ebben az esetben a képviselő-testületi elfogadás után már
nem kell külön felvinni az önkormányzati rendeletet a LocLexbe olyan
formában, hogy befogadja a – LocLexen kívüli elkészítésből fakadóan
esetleg előforduló – egyedi (a Jszr.5-nek nem teljeskörűen megfelelő, így
a szoftver által nem engedett) jogtechnikai megoldásokat. Ekként a LocLex használatával kikerülhető annak kockázata is, hogy az NJT-n való
közzététel nem lesz végrehajtható, és ezáltal a jegyző sem tud eleget
tenni jogszabályi kötelezettségének.
Hangsúlyozandó, hogy a LocLex teljeskörűen támogatja a hatályosítási feladatok ellátását, valamint segítségül szolgál az eddig követett rossz kodifikációs gyakorlatok
felszámolásához.

5

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről [Jszr.]
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A fentiek alapján semmiképpen nem kerülhető meg a LocLex, ezért az a helyi jogalkotási folyamat támogatható, amely a LocLexre épül, azaz eleve ebben történik
a kodifikáció (használva a funkciót, elfogadva, hogy betartatja velünk a jogalkotási
szabályokat), és az így készült tervezet kerül a képviselő-testület elé. Az önkormányzati rendelet elfogadása után pedig (a képviselő-testület esetleges módosításainak
átvezetését követően) a „Publikálás” gombra kattintással a LocLex automatikusan elvégzi a szükséges hatályosítást. Ez az automatikus hatályosítás minden olyan esetben
rendelkezésre áll, amikor az önkormányzati rendelet eleve a LocLexben készül, míg a
kézzel történő hatályosításra is szükség lehet a nem a LocLexben megszerkesztett és
megszövegezett önkormányzati rendeletek esetében. A LocLexben előálló önkormányzati rendelet pedig – a folyamat eredményeként – egy, a jogtechnikai követelményeknek megfelelő jogszabályként jelenik meg, és lesz az általa módosított/hatályon kívül helyezett korábbi önkormányzati rendeletekkel együtt az aktuálisan hatályos egységes szerkezetű szövegével elérhető az NJT-n.
Ha a normaszöveg előállítása LocLexen kívül, szövegszerkesztőben történik, az
ilyen tervezet már nem feltétlenül alkalmazkodik a szoftver javaslataihoz és hibajelzéseihez, továbbá ha importálás után a rendszer kodifikációs hibát jelez, a rendelet automatikus publikálása nem tud megvalósulni. Ha az önkormányzat ezt a
megoldást választja, ekkor lényegesen többet kell dolgozni a LocLexben, valamint
kézzel kell előállítani az egyes időállapotokat, és kézzel átvezetni a változásokat a módosított/hatályon kívül helyezett rendeleteken. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a jogszabályszerkesztés, a hatályosítás, a lábjegyzetelés és a dereguláció szabályait az ügyintéző teljeskörűen ismerje. A pluszmunkáért cserébe pedig kapunk egy „kézműves”
rendeletet, amit jó esetben pontosan és szabályosan írtunk meg, de ezt a szoftver
ilyenkor egyáltalán nem garantálja. Kiemelendő ugyanakkor, hogy mindenképpen
a képviselő-testület által elfogadott szöveget kell az NJT-n publikálni.
Ha a jegyző észleli, hogy a rendelettervezet nem felel meg az Alaptörvény, a Mötv., a
Jat. vagy a Jszr. szabályainak, abban az esetben az Mötv. 81. § (3) bekezdés e) pontja
alapján törvényességi feladatkörében jelezni tudja a képviselő-testület felé.

Mi a teendő a költségvetéssel,
a zárszámadással és a HÉSZ-szel?
Léteznek olyan szabályozási tárgykörök, amelyeknél a nagy méretű táblázatok és térképek kezelése a LocLexben még rendeltetésszerű használattal is nehézkes. Sok esetben a költségvetési és a zárszámadási rendeletek az Áht.6 és az Ávr.7 által

6

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról [Áht.]

7

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról [Ávr.]
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megköveteltnél lényegesen több, normatív szabályozást nem igénylő rendelkezést
tartalmaznak, jellemzően táblázatos formában, vagy a táblázatok oly módon kerülnek megszerkesztésre, hogy annak kezelése Microsoft Wordben sem volna áttekinthető és olvasható módon lehetséges. A szabályozási tartalom szükséges szintjéhez
igazított és álló vagy fektetett A4-es lapon áttekinthető és olvasható formában való –
korábbi gyakorlattól eltérő – megszerkesztése ugyanakkor jogalkotási szempontból
támogatandó. A szükséges tartalmi és jogtechnikai megoldásokat egyedileg fogjuk
egyeztetni azoknál az önkormányzatoknál, ahol problémát tapasztalunk.

A hivatalos kihirdetést
kiváltja-e az NJT ÖR-ben való közzététel?
Nem, az NJT jelenleg nem kihirdetési, hanem közzétételi felület.
Fontos ugyanakkor kiemelni a kihirdetett és az NJT felületén közzétett önkormányzati
rendelet összhangjának fontosságát, tekintettel arra, hogy az NJT elsődleges célja a
Jat. 29. § (1) bekezdése alapján, hogy a jogszabályok kihirdetett szövege, valamint
egységes szerkezetben történő közzététele bárki számára térítésmentesen elektronikus formában hozzáférhető legyen egy egységes felületen.
Ekként az NJT nemcsak megismerési eszköz, hanem hivatkozási alap is a jogalkalmazás során, így elengedhetetlen, hogy annak felületén az elfogadott és kihirdetett jogszabállyal szöveghűen kerüljön közzétételre az önkormányzati rendelet, illetve ahhoz
kapcsolódóan a hatályosítás követelményeinek megfelelően kerüljön megszövegezésre a módosított/hatályon kívül helyezett rendelet vagy jogszabályi rendelkezés.
Ennek során nem elfogadható a joghatás kiváltására nem alkalmas módosító/hatályon kívül helyező rendelkezés átvezetése az alapjogszabály szövegén.

A 2013. július 1. előtti
rendeleteket fel kell-e tölteni az NJT-re?
Fel kell-e őket tüntetni a célvizsgálat táblázatában?
Az NJT-n közzétenni csak azokat a 2013. július 1. előtt kihirdetett önkormányzati rendeleteket kötelező, amelyek jelenleg is hatályban vannak, közzétételükre a módosításukhoz kapcsolódóan kerül sor. A célvizsgálati táblázatban mindegyiket szükséges
feltüntetni, ha idén március 1-jén hatályban voltak.
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A régi (akár 1990-es évekbeli)
rendeleteket hatályon kívül lehet-e helyezni sommásan, a
tételes felsorolásuk nélkül?
Nem, a Jat. ezt kizárja. A Jat. 10. § (1) bekezdés a) pontja egyértelművé teszi, hogy
egy önkormányzati rendelet csak úgy helyezhet hatályon kívül egy másikat, ha azt
tételesen megjelöli, ellenkező esetben a hatályon kívül helyező rendelkezés nem alkalmas joghatás kiváltására. Ugyanígy nem lehet sommásan módosítani sem.

Felkerülhet-e
az önkormányzati rendelet az NJT-be
a képviselő-testület által elfogadotthoz képest más
szöveggel, ha a jelzett kodifikációs hibák miatt a LocLexbe
csak így lehetett feltölteni?
Nem, az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület által elfogadott szöveggel kell
az NJT-re feltölteni, függetlenül attól, hogy egy régi rendeletről vagy egy újonnan kihirdetettről van szó. Ha az önkormányzati rendelet olyan kodifikációs hibákban szenved, ami miatt az a LocLexben nem publikálható, a hibás önkormányzati rendelet a
„Korábbi rendelet” funkcióval (akkor is, ha új rendeletről van szó) tölthető fel. Ebben
az esetben a LocLex által biztosított automatizmusok (pl. sorszámkiosztás) sem működnek, és a feltöltés is többletmunkával jár, mert mindent, amit a LocLex egyébként
automatikusan elvégezne helyettünk, kézzel kell átvezetni. Ez a lehetőség ugyanakkor csak átmeneti, a „Korábbi rendelet” funkció ilyen használata 2022-ben kivezetésre fog kerülni. Ezért is ajánlott a 2. kérdés kapcsán leírtak szerint a LocLex teljes
körű használata és annak beépítése a helyi jogalkotási folyamatba.

Elfogadható-e az olyan hiba,
amely az elfogadott és kihirdetett önkormányzati rendelettől
eltérően még a régi NJT ÖR felületre felvitt, majd a 2021.
áprilisi migrációt követően az új felületre átemelt
önkormányzati rendeletben fedezhető fel?
Nem, az ilyen hibákat is javítani kell, a rendeletnek minden időállapotában meg kell
egyeznie az elfogadott és kihirdetett önkormányzati rendelettel, valamint a módosítást/hatályon kívül helyezést tartalmazó rendelkezések által kiváltott joghatás tényleges eredményével. Lényeges tehát annak a vizsgálata, hogy az elfogadott és kihirdetett normaszöveg és annak időállapotai összhangban vannak-e az NJT-n közétett normaszöveggel és időállapotaival.
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Ilyen hiba észlelése esetén, a kihirdetett jogszabályszövegek sérelme nélkül, szigorúan az azokban foglalt rendelkezésekre figyelemmel, a meglévő időállapotok módosításával, illetve további időállapotok előállításával lehet a hibákat javítani, illetve a
hiányzó időállapotokat pótolni. Ehhez a LocLex „Korábbi rendelet/indokolás javítása”
funkcióját kell használni. A meglévő időállapotok módosítása a normaszöveg egyszerű átírásával kezelhető, az új időállapotot pedig a naptár ikonra kattintással lehet
létrehozni.

Ha egy automatikus dereguláció
folytán már hatályát vesztett önkormányzati rendelet
esetében elmaradt ennek beállítása a régi NJT ÖR felületen,
és így az NJT-n továbbra is hatályosként látszik, mi a
megoldás?
A régi NJT ÖR felületen rögzített, már nem változó önkormányzati rendeleteket jelenleg nem lehet a LocLexbe történő importálás nélkül módosítani. Várhatóan idén nyár
elején készül el egy olyan funkció, amelynek segítségével az ilyen önkormányzati rendeletek alapadatai módosíthatók lesznek importálás nélkül is.
A módosítási lehetőség csak az önkormányzati rendelet alapadataira (rendelet megjelölése, címe, sorszáma, főhatálya, hatályon kívül helyezés dátuma, kihirdetés dátuma, témakör) fog vonatkozni, a normaszöveg módosításához továbbra is szükséges
az importálás a problémával érintett időállapottól kezdődően.

A 2011. január 1. előtt
kihirdetett módosító/hatályon kívül helyező önkormányzati
rendeletek, jogszabályi rendelkezések tekinthetőek-e
automatikusan hatályukat vesztettnek?
Nem, a Jat. automatikus hatályvesztésre vonatkozó szabályai csakis a 2011. január 1jén és azt követően kihirdetett jogszabályokra, jogszabályi rendelkezésekre alkalmazhatóak (ezt a Jat. 33. § (1) bekezdése kifejezetten rögzíti is). Ennélfogva egy 2011. január 1. előtt kihirdetett önkormányzati rendelet (függetlenül attól, hogy az tartalmazott-e módosító/hatályon kívül helyező rendelkezést, vagy sem) csak akkor vesztette
hatályát, ha az adott önkormányzati rendelet saját magát vagy azt más önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte.
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Az indokolások
közzétételére is kiterjed-e a célvizsgálat?
Nem terjed ki. Ez ugyanakkor nem zárja ki e kötelezettségnek a célvizsgálaton kívüli
betartatását, amelynek elmaradását a LocLex gátló validációval jelzi.

A 2022. március 1. után
kihirdetett önkormányzati rendeletekre is kiterjed a
célvizsgálat?
Figyelemmel arra, hogy az önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzati működés és feladatellátás folytonos eleme, a célvizsgálat alapjául egy meghatározott időpontban, 2022. március 1-jén hatályos rendeletek szolgálnak.
A célvizsgálatnak ugyanakkor célja az is, hogy miután 2022. augusztus végére minden, március 1. előtt kihirdetetett önkormányzati rendelet tekintetében – várhatóan
– rend lesz az NJT-n, a törvényességi felügyelet folyamatosan gondoskodjon róla (akkor már a célvizsgálattól függetlenül), hogy ez a rend a később kihirdetésre kerülő
rendeletek tekintetében is fennmaradjon, azaz az önkormányzati rendeletalkotás kodifikációs minősége javuljon.
Ebből fakadóan a rendeletek jogszerű közzétételének a vizsgálata a jövőben is a törvényességi felügyeleti ellenőrzés részét képezi.
Reméljük, a fenti válaszok nyomán teljessé válhat az önkormányzati rendeletek közzététele.
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dr. Semperger Zsolt
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály
onkormanyzat.csmkh.hu/az-idoutazas-tilalmavisszamenoleges-rendeletalkotas

Az időutazás tilalma
Kép: Pixabay

Visszamenőleges
rendeletalkotás 1
Gyakran előfordul, hogy egy helyzetet visszamenőleg kell rendezni. Ha ehhez jogalkotásra van szükség, körültekintőnek kell lennünk, hogy biztosan azt a joghatást
váltsa ki a rendelet, amit szerettünk volna.

A visszamenőleges
hatály tilalma
A jogszabályokat nem lehetséges egy múltbéli időpontban hatályba léptetni (így a
módosító és hatályon kívül helyező rendelkezéseket sem). A Jat.2 7. § (1) bekezdése
alapján a hatály leghamarabb a kihirdetést
követő napon kezdődhet. (Ezt az időpontot
a (2) bekezdés sürgős esetben is csak néhány órával engedi előrehozni.) Egyetlen

A jogszabályban meg
kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a
jogszabály kihirdetését
követő valamely nap
lehet.

Jat. 7. § (1)

1

Tájékoztatónk a Hivatali Tájékoztató 2019/2. számában már megjelent „Jogalkotási változások önkormányzati szemszögből” című cikk jogszabályok visszamenőleges alkalmazásáról szóló részén alapul.

2

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról [Jat.]
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kivétel van a visszamenőleges változtatás tilalma alól: ha a Kúria vagy az Alkotmánybíróság megsemmisít egy jogsértő rendelkezést, ezt bizonyos esetekben visszaható
hatállyal is megteheti.

A visszamenőleges
alkalmazás
Egy rendelkezés alkalmazása (nem a hatálya, csak az alkalmazása) viszont elrendelhető visszamenőleg is, feltéve, hogy – magán az önkormányzaton kívül – senkire
nézve sem tartalmaz szigorítást. A szigorítás tilalmát a Jat. 2. § (2) bekezdése teszi
Jogszabály a
egyértelművé.

hatálybalépését megelőző
Egy visszamenőleges kedvezmény (pl. támogatási összeg emelése, lakbércsökkentés, adókedvezmény stb.) bevezetése
tehát a következőképp oldható meg:
◼ a jogszabály szövegét nem változtathatjuk meg visszamenőleg: azaz nem mondhatjuk azt decemberben, hogy idén januártól más volt a szöveg,
◼ de a jogszabály alkalmazását már elrendelhetjük visszamenőleg: tehát mondhatjuk azt, hogy az új rendelkezés holnaptól hatályos ugyan, de a régebbi jogviszonyokra is kihat utólag.

időre nem állapíthat meg
kötelezettséget,
kötelezettséget nem tehet
terhesebbé, valamint
nem vonhat el vagy
korlátozhat jogot, és nem
nyilváníthat valamely
magatartást jogellenessé.
Jat. 2. § (2)

Erre a megkülönböztetésre azért van
szükség, mert a jogbiztonság legalapvetőbb feltétele, hogy mindig egyértelmű legyen, pontosan hogyan szól egy szabály. A visszamenőleges módosítás lehetősége
azonban azt jelentené, hogy sosem ismerhetnénk biztosan a jelenlegi szöveget, hiszen az csak feltételesen létezne. (Sőt ha lehetséges lenne utólag azt mondani, hogy
január óta más volt a szabály, az azt is jelentené, hogy aki januárban még a régi szabályt tartotta be, az jogsértően járt el, anélkül hogy erről tudhatott volna.)
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Példa a visszamenőleges alkalmazás jogszerű elrendelésére:
22/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelet
az építményadóról szóló 17/2017. (XI. 17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
[…bevezető rész…]
1. §
[…módosító (pl. adómértéket csökkentő) rendelkezések…]
2. §
Az […alaprendelet…] a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek a 22/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelettel megállapított … §-ának rendelkezéseit a 2022. január 1-jén vagy azt követően keletkezett valamennyi adókötelezettségre alkalmazni kell.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A visszamenőleges alkalmazás szabályozásakor ügyelnünk kell a következőkre:
◼ Egyértelművé kell tenni, mi lesz a sorsa a korábban már lezárult, illetve a folyamatban
levő ügyeknek (kivéve, ha ezt magasabb
szintű jogszabály, pl. a Jat. szabályozási átmenetre vonatkozó 15. §-a már rendezi).
Jogszabály a
◼ Nem szabad diszkriminatív helyzetet okoznunk azzal, hogy a kedvezményre jogosultak azon része, akiknek az adott ügye már
lezárult, eljárási lehetőség hiányában a valóságban esetleg kiszorul a kedvezményből
(pl. ugyanolyan helyzetben levők közül az
egyikük magasabb összegű szociális ellátást kap, a másikuk pedig alacsonyabbat
csupán azért, mert amikor neki megítélték,
még szigorúbb volt a rendelet).
◼ Fizetési kötelezettségek tekintetében a
Stabtv.3 31. § (1) bekezdése tovább konkretizálja az utólagos szigorítás – a Jat. 2. § (2)
bekezdésében általánosan megfogalmazott – tilalmát.
3

hatálybalépését megelőző
időszakra vonatkozóan
nem növelheti a fizetési
kötelezettséget, nem
bővítheti a fizetésre
kötelezettek körét, illetve
nem szüntethet meg vagy
korlátozhat kedvezményt,
mentességet.
Stabtv. 31. § (1)

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról [Stabtv.]
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◼ Fizetési kötelezettségek esetében a kedvezmény is csak korlátozottan nyújtható
visszamenőleg. Nem vonatkozhat egy
utólagosan meghatározott csoportra, azaz
ki kell terjednie mindenkire (pl. minden
természetes személyre), akit az adott fizetési kötelezettség érint [Stabtv. 31. § (2)
bek.].
◼ Az egységes szerkezetű szöveg közzétételekor is törekednünk kell az egyértelműségre. A fenti példát figyelembe véve: a
módosításnak a 17/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 2022. december 23-ai
időállapotában kell megjelennie, hiszen
akkor lépett hatályba a módosító rendelet. A korábbi, 2022. január 1-jei szövegállapoton természetesen nem változtathatunk. (Ezt az IJR LocLex, ha rendeltetésszerűen használjuk, megoldja helyettünk.)4
A fentiek szem előtt tartásával oly módon
oldható meg az önkormányzati rendeletalkotás, hogy mind a képviselő-testület
szándékának teljesüléséhez, mind pedig a
jogbiztonsághoz fűződő közérdek érvényre jusson.

A […] jogalanyok
utólagosan meghatározott
csoportjának nem adható
jogszabályban
visszamenőlegesen olyan
fizetési kedvezmény,
mentesség, amely a
fizetési kötelezettség
összegét csökkenti, kivéve
[…] ha […] a fizetési
kötelezettség teljesítésére
köteles természetes
személyek vagy más
jogalanyok teljes körét
megkülönböztetés nélkül
érinti.
Stabtv. 31. § (2)

Jogsértő rendeletek sorsa
Ha egy rendelet megalkotásakor a képviselő-testület mégis megsérti a fenti tilalmakat, ellentmondásos helyzet elé állít minden érintettet. A rendelet ugyanis jogszabály,
amit kötelező betartanunk, ez alól pedig az sem jelent kivételt, ha látjuk, hogy törvénysértő. Sem az ügyfélnek, sem a jegyzőnek, sem a kormányhivatalnak nincs felhatalmazása arra, hogy semmisként kezelje a rendeletet. Csupán arra van lehetőségünk, hogy megindítsuk azt az eljárást (közigazgatási per vagy törvényességi felügyeleti vizsgálat), amelynek a többedik lépcsőjében végül a Kúria vagy az
Alkotmánybíróság megsemmisíti a rendeletet.

4

Lásd e számunk 18. oldalán: IJR LocLex kérdések-válaszok
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A gyorsabb és békésebb út az, ha a képviselő-testület saját maga módosítja (vagy
helyezi hatályon kívül) a rendeletet. Ez azonban nem mindig járható út, hiszen ha pl.
egy múltbeli időpontban léptette hatályba a rendeletét, ezt csak úgy tudná orvosolni,
hogy ugyanabban a múltbeli időpontban helyezi hatályon kívül, ami szintén jogsértő
lenne. Ilyen esetben csak a Kúria vagy Alkotmánybíróság szüntetheti meg teljes egészében a jogsértést, mivel nekik van lehetőségük visszamenőlegesen (akár a hatálybalépése, akár a kihirdetése időpontjára visszamenő hatállyal) megsemmisíteni a
rendeletet [Kp. 146. § (4) bek., Abtv. 45. § (4) bek.].

Hatályba lépés előtti módosítás
Előfordulhat olyan eset, hogy a rendeleten akkor kell változtatni, amikor még hatályba sem lépett. (Pl. a közelmúltban az adó- és díjstop bevezetésekor is erre volt
szükség, ha egy már november-decemberben kihirdetett önkormányzati rendelet a
következő január 1-jén lépett volna hatályba, de időközben vissza kellett vonni.)
Ilyenkor a módosítás és a hatályon kívül helyezés helyett
◼ eltérő szöveggel való hatálybalépést kimondó vagy
◼ hatályba nem lépést kimondó
rendelkezést kell használnunk. E rendelkezést pedig ugyanazzal a nappal kell hatályba
léptetni, amikor az eredeti rendeletünk hatályba lépne [Jat. 9. § (3) bek.].
Pl. ha az eredeti rendeletünk a 2023. január 1-jei hatályba lépésére vár:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 33/2022.
(XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése a „…” szövegrész helyett a „…” szöveggel lép hatályba.
2. §
Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.
VAGY
1. §
Nem lép hatályba a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló 23/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet.
2. §
Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.
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Határozatok és utasítások
Mindezeket a szabályokat nemcsak a rendeletre, hanem:
◼ a képviselő-testület normatív határozatára,
◼ a nemzetiségi képviselő-testület normatív határozatára,
◼ a bizottság normatív határozatára,
◼ a társulási tanács normatív határozatára,
◼ a polgármester normatív utasítására és
◼ a jegyző normatív utasítására
is alkalmazni kell a Jat. 1. § (4) bekezdése alapján.
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Kormányablakok
Csongrád-Csanád megyében
www.csmkh.hu/hu/kormanyablak-1216

Javasoljuk, vegyék igénybe az elektronikus ügyintézési lehetőségeket:
mo.hu | kormanyablak.hu | 1818 kormányzati ügyfélvonal
Figyelmükbe ajánljuk Mórahalmon megnyílt új kormányablakunkat.

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.
Mórahalom Szegedi út 84.
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-busztelepulesi-ugyfelszolgalatokidopontjai
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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 (2022. március 18-ai) állapothoz képest
szervezeti egység

vezető

Kormánymegbízott

–

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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telefon / @csongrad.gov.hu

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. Buzogány Edit

62/680-784

Növény- és Talajvédelmi Osztály

Borcsik Zoltán

62/681-080

Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály
Adategyeztetési és

Pintér Tamásné

horvath.eva

buzogany.edit
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

Hegedűs Olga

62/680-274

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

hegedus.olga
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

Herczegné dr. Tóth Erzsébet

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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szervezeti egység

Hatósági
Főosztály

telefon / @csongrad.gov.hu

–
Hatósági, Perképviseleti és
Felügyeleti Osztály

dr. Kis Zoltán

62/680-626

Igazságügyi Osztály

Czirjákné dr. Vladiszavlyev Anita

62/680-500

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

vezető

Fődi Edit

kis.zoltan

vladiszavlyev.anita
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

Közegészségügyi Osztály

Mizsák Piroska Ildikó

62/681-716

Laboratóriumi Osztály

dr. Szécsényi István

62/681-687
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szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

dr. Szubally Brúnó

63/814-711

hivatalvezető

szubally.bruno

Foglalkoztatási Osztály

Hajdú Nóra

63/814-741

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

dr. Gyovai Réka

63/814-718

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

hajdu.nora

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

HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2022. MÁJUS 27.

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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szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

dr. Szántó Mária

62/681-350

hivatalvezető

szanto.maria

Foglalkoztatási Osztály

Ivanovné Makovits Tünde

62/681-390

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

dr. Csala Éva

62/681-352

Kormányablak Osztály

Nógrádiné Bálint Melinda

62/681-356

dr. Holubán Csilla

62/680-075

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

Pappné dr. Kovács Ildikó dr.

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

kovacs.ildiko.szeged
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 (2022. március 18-ai) állapothoz képest

szervezet / vezető

postacím / email

telefon

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
–
CSCSMKH főigazgatója
–
CSCSMKH igazgatója
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
zakar.peter@csongrad.gov.hu
Zakar Péter mb. igazgató

(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
CSCSMKH Hatósági Főosztály
–
CSCSMKH Környezetv., Természetv. és Hulladékgazd. Főosztály
dr. Vér Zalán főosztályvezető

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

(62)
681-161

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

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

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

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.
karsai.eva@hodmezovasarhely.hu

(62)
530-100
/237

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

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
jegyzője
dr. Karsai Éva aljegyző
Szeged Megyei Jogú Város
jegyzője
dr. Martonosi Éva jegyző
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Önkormányzati elérhetőségek
Csongrád-Csanád megyében
www.csmkh.hu/hu/onkormanyzatok-elerhetosegei-csongrad-csanad-megyeben

Kiemelten jelezve a változások a legutóbbi (2022. március 18-ai) 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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dr. Lajkó Norbert

–

(Ópusztaszeri PH jegyzője)

Ásotthalmon a lemondás miatt kiírt polgármester-választást 2022. augusztus 7-én tartják.
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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

Perneki László
Tóth László Jenő

dr. Kriván Norbert
–

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

a jegyző jogkörében eljárva:
aljegyző

Hódmezővásárhely
MJV Polgármesteri Hivatala

KIRÁLYHEGYES

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

62/287-945
kiralyhegyes.hu

Horváth Lajos
Miklós Imre

dr. Kriván Norbert
–

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

KISTELEK

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

62/598-100
kistelek.hu

Nagy Sándor
Domonics János

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

–

KISZOMBOR

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

62/525-090
kiszombor.hu

Szirbik Imre
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 dr. Kriván Norbert
Jakab Tiborné
–

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

KÜBEKHÁZA

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

62/254-514
kubekhaza.hu

dr. Molnár Róbert
Kucsera Istvánné

Angyal Zsolt
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

a jegyző jogkörében eljárva:

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

MINDSZENT
város
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dr. Karsai Éva

dr. Karsai Éva
aljegyző

Hódmezővásárhely
MJV Polgármesteri Hivatala
–

Mártélyon a képviselő-testület feloszlása miatt kiírt polgármester- és képviselő-választást 2022. augusztus 7-én tartják.
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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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HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK

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

dr. Nagy Viktória

–
–
–
–

jogi referens

–

–
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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
sziget

Királyhegyes

Maroslele

Csanádpalota

Klárafalva
Ferencszállás

MAKÓ
Kiszombor

Kübekháza

Kövegy
Apátfalva

Magyarcsanád

Nagylak

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
62/680-663
vezeto@csongrad.gov.hu
csmkh.hu · kormanyhivatal.hu
Zakar Péter mb. igazgató
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály
dr. Gyüre Izabella · dr. Semperger Zsolt
tfo@csongrad.gov.hu
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