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

Jelenlegi számunkban is beszámolunk a hatósági munkát és az önkormányzati működést érintő
aktuális tudnivalókról, immár mind a jegyzők, mind államigazgatási társszerveink részére.
A hatósági munkát az anyakönyvezéshez kacsolódó eljárási tapasztalatok megosztásával, az
önkormányzati
működést
pedig
az
óvodai-bölcsődei
intézményfenntartáshoz,
összeférhetetlenséghez és a polgármesteri jogviszonyhoz kapcsolódó kérdések tisztázásával,
valamint a Nemzeti Címer Bizottságról szóló tájékoztatással igyekszünk segíteni. Mindemellett
szokásunkhoz híven számot adunk megyénk munkaerő-piaci helyzetéről is.
A közigazgatási szervek együttműködését elősegítendő közzétesszük mind hivatalunk, mind
társszerveink: a Megyei Államigazgatási Kollégium tagjai és a helyi önkormányzatok
elérhetőségei adatait.
Remélem, a tájékoztatónk cikkei felkeltik figyelmét, és segítik munkájában.
Szeged, 2016. július 29.

dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott
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AZ ANYAKÖNYVI FELADATELLÁTÁS
ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI
Rácz Diána hatósági szakügyintéző,
anyakönyvi felügyelő
(Oktatási és Hatósági Osztály)

Az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK) 2014. július 1-jei bevezetésével létrejött
elektronikus központi anyakönyvi nyilvántartással egyidejűleg ugyan a papír alapú
anyakönyvezés megszűnt, de a papír alapú anyakönyvek továbbra is az anyakönyvvezetők és a
levéltárak őrizetében maradnak. Ezek nélkülözhetetlenek, mivel a papír alapú anyakönyvekben
rögzített személyek anyakönyvi eseményei nem kerültek felvitelre az EAK-ba, azok rögzítése az
EAK-ban csak egy újabb anyakönyvi eseményük bejelentése kapcsán fog megtörténni.
2014. július 1. napja óta a papír alapú anyakönyvekbe tehát új bejegyzés már nem történik,
azonban anyakönyvi felügyeleti ellenőrzéskor a papír alapú anyakönyvek – az EAK bevezetése
miatti – lezárását, és a korábbi években történt vezetését is vizsgáljuk. Ezzel összefüggésben
néhány hiányosságra szeretnénk felhívni a figyelmet.
1.

Az egyik ilyen hiányosság az anyakönyvek lezárásával kapcsolatos.
Jogszabályi előírás, hogy „az anyakönyvet le kell zárni minden év utolsó munkanapján, az utolsó
alapbejegyzés után”. Az eddigi vizsgálatok szerint az anyakönyvek lezárása nem minden esetben
a jogszabályban meghatározott módon történt. Általános hibaként jelentkezett, hogy az anyakönyvek több esetben december 31. napján, és nem az utolsó munkanapon lettek lezárva.

2.

Szintén többször előfordult, hogy az anyakönyvek „Megjegyzések” rovatának üresen maradt
része nem vagy nem megfelelően lett kihúzva, így az hiteltelenné válhat.
Az adott anyakönyvi esemény bejegyzésekor fennálló megjegyzéseket (pl. születendő
gyermekek családi neve) szükséges oda bejegyezni, majd azt követően kihúzni. Ha nincs a
„Megjegyzések” rovatban bejegyzés, akkor a rovatot bal felső sarokból kiindulva, a jobb alsó
sarokig egy átlós vonallal ki kell húzni. Amennyiben azonban került bejegyzés a „Megjegyzések”
rovatba, úgy a szöveg végétől a rovat jobb oldali függőleges vonaláig kell kihúzni a rovatot egy
vízszintes vonallal, és onnan a bal alsó sarokig egy átlós vonalat húzva kell azt helyesen lezárni.
Ezt azért kell így, mert ellenkező irányban húzva a vonalat, utólag is be tud jegyezni bárki, bármit.
Az „Utólagos Bejegyzések” rovatot a fentiekkel ellentétben soha nem szabad kihúzni, mert ez a
rovat szolgál arra, hogy az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó további, későbbi esemé-
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nyeket bejegyezzék. (Például egy házassági bejegyzés esetében a férj elhalálozásának helyét,
idejét.)
Súlyosabb hibaként szokott felmerülni a kis településeknél – ahol nincs születés –, hogy a
születési anyakönyvben az utolsó bejegyzés pl. 2011. évben történt. Attól, hogy azóta nem
került bele évente semmilyen születési bejegyzés, attól minden évben az utolsó munkanapon le
kellett volna zárni alapbejegyzés nélkül is. Ezt az anyakönyvvezetők utólag is tudják javítani.
3.

A korábbi (EAK bevezetése előtti) anyakönyvi jogszabály, az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet előírta, hogy „a névmutatóba a
születési családi név kezdőbetűjének megfelelően – a megkülönböztető betűjel figyelmen kívül
hagyásával – az alapbejegyzést követően, az anyakönyvvezető azonnal bejegyzi annak a
személynek a születési családi és utónevét, akit anyakönyveztek.” Továbbá „a névmutató
bejegyzése tartalmazza az alapbejegyzés anyakönyvi számát, a születési névmutatóban a
gyermek anyjának, a házassági névmutatóban és a bejegyzett élettársi kapcsolatok
névmutatójában a másik félnek, a halotti névmutatóban az elhalt személy anyjának születési
családi és utónevét.”
Házasságkötés esetén mind a két fél születési családi nevének kezdőbetűjénél be kell jegyezni
fentieket a névmutatóba. Abban az esetben, ha többtagú névről van szó, akkor mind a kettő név
kezdőbetűjénél szükséges a bejegyzés. Az ellenőrzések során sűrűn előfordult, hogy az
anyakönyvhöz tartozó névmutatózás több helyen elmaradt, vagy csak részben lett bejegyezve.

4.

Mostanában előforduló gyakorlati probléma, hogy az anyakönyvvezetők összekeverik, hogy
mikor, miket rögzíthetnek az EAK-ba.
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM
rendelet 18. § (2) bekezdése alapján: „Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az elektronikus
anyakönyvbe bejegyzett adat megváltozását annak az anyakönyvvezetőnek kell bejegyeznie
az anyakönyvbe, akinél a változást bejelentették. Amennyiben az adatváltozás oka olyan apai
elismerő nyilatkozat, melynek bejegyzésére a fővárosi és megyei kormányhivatalnak van
hatásköre, akkor
a) a nyilatkozatot felvevő anyakönyvvezető székhelye szerinti fővárosi és megyei
kormányhivatal,
b) a nem anyakönyvvezető által felvett apai elismerő nyilatkozatok tekintetében a
nyilatkozatot rögzítő anyakönyvvezető székhelye szerinti fővárosi és megyei
kormányhivatal az illetékes.”
A 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében pedig: „Ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik, a papír alapú anyakönyvbe bejegyzett adat megváltozását – az anyakönyvi
bejegyzésnek az elektronikus anyakönyvbe való rögzítését követően – a nyilvántartó
anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe.”
Kérjük az anyakönyvvezetőket, hogy a fenti hibák elkerülésére illetve kiküszöbölésére
szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani.
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TÁJÉKOZTATÁS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDEI
INTÉZMÉNYEGYSÉG LÉTREHOZÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN
Nagy László hatósági szakügyintéző
(Oktatási és Hatósági Osztály)

A települési önkormányzatoktól több ízben érkezett olyan kérdés, ami az egységes óvodabölcsődei intézményegység létrehozásával kapcsolatos szabályozást érintette.
1.

A kérdés megválaszolásához több köznevelést érintő fogalom meghatározásra van szükség,
köztük az intézményegység jogállására, amelyről az Nkt.1 4. § 12. pontja rendelkezik. Eszerint az
intézményegység az a szervezeti egység, amelyik a köznevelési intézmény, többcélú intézmény
valamely alapfeladatát jogosult ellátni. Ezeket a köznevelési alapfeladatokat az Nkt. 4. § 1. pont
taxatív felsorolása határozza meg, amelyek közül – az Mötv.2 13. § (1) bekezdés 6. pontja
értelmében – a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében, az óvodai
nevelés feladatainak megszervezése kötelezettsége a helyi önkormányzatoknak. A többi
köznevelési feladat állami vagy más, egyházi vagy magán fenntartásban szervezhető meg.

2.

Hol létesíthető ilyen intézmény:
Az EMMI r.3 178. § (2) bekezdése kimondja:
„Az óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait önálló
intézményként ellátó egységes óvoda-bölcsőde
akkor létesíthető, ha:
a) a helyi önkormányzat az illetékességi területén nem köteles gyermekjóléti alapellátásként a
bölcsődei nevelést megszervezni,
b) az adott településen elégséges gyermek

3.

hiányában a gyermekek száma nem teszi lehetővé
a húsz főt elérő óvodai csoport kialakítását, továbbá önálló bölcsődei csoport létrehozását, feltéve
hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető […]”

Az intézmény típusa:
Az Nkt. 20. § (1) bek. a) pontja az egységes óvoda-bölcsődét többcélú intézményként határozza
meg. A köznevelési rendszer intézményeit az Nkt. 7. §-a sorolja fel, amely szakasz (2) bekezdése
kimondja, hogy többcélú intézmény több különböző típusú köznevelési intézmény feladatait is
elláthatja, illetve nem köznevelési feladatot ellátó intézménnyel is összevonható, az e
1
2
3

––––––––––––––––––––––––––––
Nkt.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
EMMI r.: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet
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törvényben meghatározott esetben, formában és eljárás megtartásával. Ilyen többcélú
intézmény az általános művelődési központ (a továbbiakban: ÁMK), és a közös igazgatású
köznevelési intézmény is lehet.
4.

Az ÁMK a szervezetén belül:
 kulturális,
 művészeti,
 közművelődési,
 sportfeladatok közül legalább egy feladat, valamint
 szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében, nevelésioktatási intézményi feladat
szervezhető meg.

5.

A közös igazgatású köznevelési intézmény láthatóan más abban a tekintetben, hogy
szervezetében, különböző típusú nevelési-oktatási intézmények, továbbá egységes iskola,
összetett iskola feladat látható el.
Értelemszerűen a helyi önkormányzat nem tud közös igazgatású köznevelési intézményben
óvodát és egységes óvoda-bölcsőde intézményegységet létesíteni, tekintettel arra, hogy abban
iskola, pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény is működik, amelyek
fenntartására az önkormányzat nem jogosult.
A fentiek alapján a helyi önkormányzatok a köznevelési törvényben kapott felhatalmazással
kizárólag óvodai nevelési alapfeladatot, továbbá az Nkt. 20. § (10) bekezdés alapján többcélú
intézményen belül egységes óvoda-bölcsőde feladatot láthatnak el. Ez utóbbi létesítésének
keretszabályait az EMMI r. 178. és 179. §-ai határozzák meg.

6.

Összegezve:
Mindezek alapján egységes óvoda-bölcsődei intézményegység – a fent idézett
jogszabályhelyekben rögzített feltételek fennállása esetén – létrehozható:
1. ÁMK szervezeti kereten belül, amelynek az egységes óvoda-bölcsőde egy
intézményegysége lesz, továbbá;
2. az EMMI r. felhatalmazásával olyan óvoda intézményegységeként is, amely óvodának
az átlaglétszáma nem éri el a húsz főt.
Ennek megalapozásával az intézményátszervezés szabályai alapján eljárva létesül egy óvoda és
annak intézményegységeként kizárólag egy csoporttal fenntartható egységes óvoda-bölcsődei
intézményegység. A jelen tájékoztatóban kifejtettek szerint, akármilyen szervezeti keretben
kerül ellátásra az egységes óvoda-bölcsődei feladat, az erre előírt személyi és tárgyi feltételeknek
való megfelelőség szabályaitól nem lehet eltérni. Arra nem kerülhet sor, hogy egy településen
több ilyen típusú intézményegységet hozzanak létre, és arra sem, hogy a bölcsőde fenntartása
mellett, az óvodában ilyen intézményegységet alakítsanak ki.
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TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VERTIKÁLIS
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN
dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti
szakügyintéző
(Törvényességi Felügyeleti Osztály)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma körlevélben hívta fel a fővárosi és megyei
kormányhivatalok figyelmét a Kúria Kpkf.IV.37/879/2015. számú végzésére, amelyben a legfőbb
bírói szerv a nemzetiségi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségére vonatkozó
jogszabály-értelmezést rögzített. A Kúria döntésének lényeges elemeit az alábbiakban
ismertetjük.
1.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 106. § (10)
bekezdése szerint:
„A települési nemzetiségi önkormányzati képviselői, elnökhelyettesi, elnöki megbízatással nem
összeférhetetlen egy területi nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi elnöki (elnökhelyettesi,
képviselői) vagy az országos nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi, közgyűlési elnöki
(elnökhelyettesi, képviselői) megbízatás.”

A hivatkozott rendelkezés a nemzetiségi önkormányzati képviselő (elnök, elnökhelyettes)
számára két nemzetiségi önkormányzati szintre korlátozza a képviselői (elnöki, elnökhelyettesi)
megbízatások számát. Megjegyzendő, hogy a 106. § (10) bekezdése szövegszerűen nem zárja ki
– ahogy a nemzetiségi önkormányzatok létrehozására vonatkozó választási eljárási szabályok
sem – azt, hogy a területi nemzetiségi képviselő megbízatással rendelkezzen az országos
nemzetiségi önkormányzatban. Megvan tehát a jogszabályi lehetőség arra, hogy a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselő egy területi vagy országos nemzetiségi önkormányzatban
rendelkezzen képviselői (elnöki, elnökhelyettesi) megbízással, továbbá lehetséges az az eset is,
amikor a területi nemzetiségi önkormányzati képviselő egy országos nemzetiségi
önkormányzatban tölt be tisztséget.
Az Njtv. 106. § (10) bekezdésének értelmezéséből következően tehát a két önkormányzati szintű
egyidejű megbízatás lehetséges, azonban a három különböző szintű nemzetiségi
önkormányzatbeli tisztség egyidejű, azonos személy általi betöltése összeférhetetlen. Ugyanaz
a személy nem lehet egyszerre tagja a települési, a területi, és az országos nemzetiségi
önkormányzatnak is.
2.

A Kúria döntésében állást foglalt az összeférhetetlenség megállapításának egyes
következményeit illetően is. Az Njtv. 102. § (1) bekezdés c) pontja szerint:
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„A nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik […]
c) összeférhetetlenségének kimondásával, (…)”

Az összeférhetetlenség függő jogi helyzetének megszüntetésére az Njtv. – más törvényi
szabályokhoz, mindenekelőtt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényhez hasonlóan – elsődlegesen az érintettet kötelezi [Njtv. 106. § (4)-(5) bekezdései].
Ennek hiányában a választott testület (képviselő-testület, közgyűlés) aktivitását várja azért, hogy
a nemzetiségi önkormányzat jogi akadályok nélkül, zavartalanul tudja betölteni feladatát. Ennek
elmaradása esetére, a törvényes állapot helyreállításaként az Njtv. 106. § (8) bekezdése alapján a
nemzetiségi önkormányzatok törvényes működése felett felügyeleti jogkört gyakorló
kormányhivatal jogosult bírósági nemperes eljárást kezdeményezni az ügyben.
Az Njtv. 106. § (6) bekezdése értelmében a bíróság a képviselő-testület határozatát vizsgálja
felül, amely eljárás jogorvoslati és felülvizsgálati jellegű: a kérelem keretei között a bíróság azt
vizsgálja, hogy a képviselő-testület döntése jogszerű volt-e, fennálltak az összeférhetetlenség
kimondásának feltételei. Az Njtv. 106. §-ának rendelkezéseiből ugyanakkor az is következik, hogy
az összeférhetetlenséget kimondó nemzetiségi önkormányzati határozat jogszerűsége, avagy az
összeférhetetlenséget megállapító bírósági határozat esetén az a képviselői megbízatás szűnik
meg, amely nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének határozata a nemperes
eljárásban a felülvizsgálat tárgya.
A fentieknek megfelelően, az érintett képviselő csak addig dönthet az összeférhetetlenség
megszüntetésének módjáról (vagyis arról, hogy az egymással összeférhetetlen tisztségek közül
melyiket kívánja megtartani), amíg az Njtv. 16. § (4) bekezdésbeli kötelezettségének önként
eleget tesz. Ennek elmulasztása esetén az összeférhetetlenség kimondása az érintett képviselőtestületet, illetve a bíróságot illeti.
(Ha tehát például valamely képviselő egyaránt tagja a települési, a területi és az országos
nemzetiségi önkormányzat testületének, és nem tenne önként eleget az összeférhetetlenség
megszüntetésére vonatkozó kötelezettségének, az a tisztsége fog megszűnni, amelyik
nemzetiségi önkormányzat előbb dönt – jogerősen – az összeférhetetlenség fennállásáról.)
A Kúria megállapította, hogy az összeférhetetlenség jogszerű kimondása a megbízatás ipso
iure, azaz törvény erejénél fogva történő megszűnését eredményezi. Következésképpen az
ilyen tartalmú képviselő-testületi határozat, bírói döntés csupán deklaratív, azaz megállapító,
nem pedig konstitutív jellegű.
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TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI CÍMER BIZOTTSÁG
LÉTREHOZÁSÁRÓL
dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti
szakügyintéző
(Törvényességi Felügyeleti Osztály)

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 4. § (2) bekezdése értelmében:
„A helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű és a címertani hagyományoknak
megfelelő megalkotásának elősegítése érdekében a Kormány Nemzeti Címer Bizottságot (a továbbiakban:
Bizottság) működtet.”

A törvény felhatalmazása (a 24. § (1) bekezdés c) pontja) alapján a Kormány rendeletben állapítja
meg a Nemzeti Címer Bizottság tagjaira, működésére, feladataira és eljárására vonatkozó
rendelkezéseket. Az e felhatalmazás alapján megalkotott jogszabály, a Nemzeti Címer
Bizottságról szóló 138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a
Magyar Közlöny 2016. évi 84. számában jelent meg. A jogszabály hatálybalépésének időpontja
2016. június 14. napja.
A Korm. rendelet a Bizottság feladatául szabja, hogy a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok
tervezett és már meglévő címereiről címertani szakmai szempontok alapján véleményt
alakítson ki, és szükség szerint javaslatokat fogalmazzon meg a címerek címertani
hagyományoknak megfelelő kialakítására.
A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Bizottság az önkormányzat felkérése alapján
– tehát nem hivatalból – ad véleményt. A 2011. évi CCII. törvény akként rendelkezik, hogy a helyi
önkormányzatnak, illetve a nemzetiségi önkormányzatnak a címere megalkotása vagy
módosítása előtt ki kell kérnie a Bizottság véleményét. A már meglévő címerek esetében tehát
a Bizottság véleményének kikérése nem kötelező, arra csak abban az esetben van szükség, ha
a meglévő címer módosítását tervezik.
A Bizottság az önkormányzati címerről vagy címer-tervezetről a véleményét állásfoglalás
formájában adja ki, amely egyrészt tartalmazza a címer, címer-tervezet értékelését, másrészt
tartalmazhatja a Bizottság esetleges javaslatait az önkormányzat részére. Az állásfoglalás
kialakítására 90 napon belül kerül sor.
A Korm. rendelet alapján a Bizottság alakuló ülésének megtartására a rendelet hatálybalépését
követő negyvenöt napon belül – azaz legkésőbb 2016. július 28-ig – kerül sor.
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A POLGÁRMESTEREK FELHALMOZOTT
SZABADSÁGÁVAL ÉS JUBILEUMI JUTALMÁVAL
KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
dr. Semperger Zsolt osztályvezető
(Törvényességi Felügyeleti Osztály)

A polgármesteri jogviszonnyal kapcsolatban az idei évben a következő, közérdeklődésre is
számot tartó jegyzői kérdéseket válaszoltuk meg.
Köztisztviselőnek kell-e tekinteni a főállású polgármestert az alapján, hogy a Kttv.4 sajátos
közszolgálati jogviszonyban állónak minősíti?

1.

A polgármester nem minősül sem köztisztviselőnek, sem más közszolgálati tisztviselőnek. A
Kttv. 225/A. § (1) bekezdése alapján a polgármester – amennyiben főállású – sajátos
közszolgálati jogviszonyban áll. Azonban mind az 1. § e) és f) pontjának összevetése, mind a 6. §
13. pontja alapján kijelenthető, hogy e jogviszony nem jelent köztisztviselői minőséget. Miután
pedig a 6. § 20. pontja nem sorol fel más olyan kategóriát sem, amelybe a polgármesterek
beletartoznának, megállapítható, hogy a polgármester – nemcsak köztisztviselőnek, hanem –
közszolgálati tisztviselőnek sem minősül.
Kttv. 1. § E törvény hatálya – nemzetközi jogi
vagy uniós jogi kötelezettség teljesítése érdekében
törvény eltérő rendelkezése hiányában – […]
e) a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közterület-felügyelete,
a közös önkormányzati hivatala (a továbbiakban:
képviselő-testület hivatala) köztisztviselőjének és
közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára,
f) a polgármesterre, alpolgármesterre a VII/A.
Fejezet rendelkezései szerint
terjed ki.

2.

Kttv. 6. § E törvény alkalmazásában […]
13. kormánytisztviselő, köztisztviselő: az 1. és
2. §-ban felsorolt szervek (a továbbiakban együtt:
közigazgatási szerv) feladat- és hatáskörében eljáró
vezető és ügyintéző, aki előkészíti a közigazgatási
szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve – felhatalmazás esetén – a
döntést kiadmányozza, kivéve, ha ezt a tevékenységet az 1. § c) pontja szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél más jogviszonyban álló személy végzi;
20. közszolgálati tisztviselő: a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő; […]

Az önkormányzat költségvetéséből vagy a hivatal részére biztosított feladatfinanszírozásból
kell a polgármesteri illetményt, tiszteletdíjat finanszírozni?
A polgármester illetményét, tiszteletdíját az önkormányzat költségvetéséből kell finanszírozni.
Az Alaptörvény 33. cikk (2) bekezdése alapján a képviselő-testületet a polgármester vezeti, az
Mötv.5 66. §-a szerint pedig tagja is annak, míg a 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az

4
5

––––––––––––––––––––––––––––
Kttv.: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
Mötv.: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
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önkormányzati hivatalt (polgármesteri, közös önkormányzati hivatalt) csupán irányítja. Az Áht.6
9/A. § (2) bekezdése egyértelművé teszi, hogy az irányítás a vezetéstől elkülönülő hatáskör,
amelyet a költségvetési szerven kívül álló szerv vagy személy gyakorol. Mindezek alapján a
polgármester – csakúgy, mint a képviselő-testület – az önkormányzati hivatalon kívül álló
személy, így díjazását sem a hivatal működésére szolgáló támogatásból, hanem az
önkormányzat költségvetéséből szükséges fedezni.
Alaptörvény 33. cikk (2) A helyi képviselő-testületet a polgármester vezeti.
Mötv. 66. § A polgármester tagja a képviselőtestületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő.
67. § (1) A polgármester
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját
hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a
közös önkormányzati hivatalt; […]

3.

Áht. 9/A. § (1) Törvény vagy kormányrendelet
eltérő rendelkezésének hiányában az irányító
szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító
szerv vezetője gyakorolja.
(2) Ha törvény kivételt nem tesz, az irányítási
hatáskör gyakorlója az irányított költségvetési
szerv hatáskörét nem vonhatja el és döntését nem
változtathatja meg.

Hogyan adható ki a polgármesternek az évek során jelentősen felhalmozódott szabadsága, ha
ennek következtében hónapokig nem kellene dolgoznia (helyette pedig az esetleg csak
társadalmi megbízatású alpolgármesternek kellene tartósan végeznie a polgármesteri munkát)?
A főállású polgármester részére a szabadságát ki kell adni, neki pedig azt igénybe kell vennie,
azonban a képviselő-testület erre őt nem szoríthatja rá, csupán számon kérheti a
szabadságnapok alakulását. A Kttv. szabadság kiadására vonatkozó 103. §-a ugyanis
polgármester esetében nem alkalmazható. A fel nem használt szabadságnapok pénzbeli
megváltását (a 104. § (6) bekezdés a) pontja alapján akár több ciklusra visszamenőleg is)
lehetővé teszi a törvény a polgármesteri megbízatás megszűnésekor. Ez azonban (miután a
225/C. § (4) bekezdése előírja a tárgyévben történő szabadság-igénybevételt vagy kiadást)
csupán az előállt jogsértő állapot utólagos orvoslását jelenti, ezen állapot elkerülésére pedig
elsősorban a polgármesternek van lehetősége. (A szabadság-megváltás szükségessé válásának
elkerülése azért is különösen fontos, mert a polgármester – a 149. § (9) bekezdése szerint – az
összeg kifizetéséről önként sem mondhat le.)
Megjegyzendő, hogy amennyiben a képviselő-testület ezt szükségesnek látná, lehetőségében áll
– az alpolgármester egyetértésével, a megbízatás ideje alatt egy alkalommal, az Mötv. 64. § (2)
bekezdése és 79. § (2) bekezdése alapján – az alpolgármesteri tisztség főállásban történő
ellátásáról dönteni.
A főállású polgármester szabadságára a következő rendelkezések vonatkoznak:
Kttv. 104. § […] (2) A munkáltatói jogkör gyakorlója
a) szolgálati érdek esetén a szabadságot a
tárgyévet követő év január 31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek esetén legkésőbb március 31ig,

6

––––––––––––––––––––––––––––
Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
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b) a kormánytisztviselő betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén
az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül
adja ki, ha az esedékesség éve eltelt.
[…]

(6) A 192. §-ban foglaltaktól eltérően
a) a szabadság kiadására vonatkozó kormánytisztviselői igény a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt nem évül el;
b) a szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény elévülése a kormányzati
szolgálati jogviszony megszűnésének napján kezdődik.
(7) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt
munkanapot.
[…]
106. § (1) A kormánytisztviselő részére, ha a
kormányzati szolgálati jogviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része
jár.
(2) A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.
[…]
107. § (1) A szabadságot – a (2) bekezdést kivéve – megváltani nem lehet.
(2) A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani. A gyermek
ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés
nélküli szabadság megszűnését követően, ha a kormánytisztviselő a gyermek ápolása, gondozása
miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet
váltani.
(3) Ha a kormánytisztviselő a kormányzati
szolgálati jogviszonya megszűnéséig több
szabadságot vett igénybe annál, mint ami az
államigazgatási szervnél töltött időre megilletné, a
különbözetre kifizetett illetményt köteles
visszafizetni.
(4) Nem követelhető vissza a túlfizetés, ha a
kormányzati szolgálati jogviszony a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősülése miatt, vagy halála,
illetve az államigazgatási szerv jogutód nélküli
megszűnése miatt szűnt meg.
(5) Ha a kormánytisztviselő az esedékesség
évében a részére járó szabadságnál több szabadságban részesült, a kormánytisztviselő a következő
évben arányosan kevesebb szabadságra jogosult.

4.

Kttv. 149. § (9) A kormánytisztviselő az illetményére vonatkozó igényéről – az egyezséget kivéve – előre nem mondhat le.
Kttv. 225/C. § […] (2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február
28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának
ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe
venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli
esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést
követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a
tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)–(4) bekezdésben
foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a
szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá,
és a szabadságot a polgármester adja ki.
Kttv. 225/L. § (1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell […] a
104. § (2), (6) és (7) bekezdését, a 106. § (1) és (2)
bekezdését, a 107. §-t […]
Mötv. 64. § (2) Főállású a polgármester, ha
főállású polgármesterként választották meg. A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül egy
esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja.
Mötv. 75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő
betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.

Ki (és milyen díjazásért) látja el a polgármesteri feladatokat a felhalmozódás miatt hosszabb
idejű szabadság alatt, ha mind az alpolgármester, mind az szmsz-ben kijelölt bizottsági elnök
tartósan (pl. egészségügyi okból) távol van.
A képviselő-testületnek – a polgármester javaslatára – lehetőségében áll több, akár főállású
alpolgármestert is választani, illetve az szmsz-ben a (polgármester és alpolgármester
önkormányzati képviselő általi helyettesítésére történő) kijelölést módosítani. A díjazást az első
esetben természetesen az alpolgármesteri illetmény vagy tiszteletdíj jelenti. A képviselő általi
helyettesítés azonban – tekintettel a képviselői jogok és kötelezettségek egyenlőségére – nem
járhat a többi képviselőhöz képest magasabb díjazással, csupán az igazolt költségek
megtérítésére van lehetőség. (A többletfeladatok aránytalanná válását ez esetben a
helyettesítésnek – a jogintézmény lényegéből fakadó – ideiglenes jellege zárja ki.)
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Mötv. 74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert […] választ,
több alpolgármestert választhat. […]
Mötv. 45. § […] A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós
akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési
szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról.

5.

Mötv. 32. § (2) Az önkormányzati képviselő: […]
e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;
Mötv. 32. § (1) […] Az önkormányzati képviselők jogai és kötelességei azonosak.
Mötv. 35. § (3) Az önkormányzati képviselőnek
a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából
végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. […]

A polgármester jubileumi jutalma szempontjából beszámítandó-e a szolgálati időbe 1992.
előttről a szövetkezeti munkaviszony, illetve 1992. után az őstermelői jogviszony?
A jubileumi jutalomhoz szükséges időtartamba sem a szövetkezetnél fennállt munkaviszony,
sem az őstermelői jogviszony nem számít bele. A Kttv.-nek az esetünkben figyelembe veendő
jogviszonyokat tételesen felsoroló 150. § (3) bekezdése nem tartalmazza az említett
munkavégzési formákat. A 2012. március 1-jével hatályát vesztett régi Ktv.7 a jelenleginél ugyan
szélesebb kört határozott meg, de ez ma már nem alkalmazható. Sem a Kttv., sem a KttvÁ.8 nem
tartalmaz ugyanis olyan átmeneti rendelkezést, amely a régi Ktv. jubileumi jutalomnál
figyelembe veendő szolgálativiszony-meghatározásának további alkalmazását lehetővé tenné.
A hatályos rendelkezés:
Kttv. 150. § (3) A jubileumi jutalomra jogosító
idő megállapításánál
a) az e törvény és a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:
Ktv.), a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010.
évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) hatálya alá
tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt,
b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött
időt,

c) a hivatásos szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
e) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,
f) az e törvény, a Ktv., Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszonyban,
g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
töltött időt kell figyelembe venni.

A 2012. március 1-jén hatályukat vesztett rendelkezések:
Régi Ktv. 49/E. § (3) A jubileumi jutalomra
jogosító idő megállapításánál a 72. § (1)–(2) bekezdése az irányadó azzal, hogy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetőleg 1992. július 1je után munkaviszonyban töltött időt figyelmen kívül kell hagyni.
[…]
72. § (1) A köztisztviselő besorolásánál (23. §)
a munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszonyban, ügyészsé-

7
8

gi,hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszonyban,
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött időt
kell alapul venni azzal, hogy a munkavégzési
kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül hat
hónapot meghaladó időtartamból hat hónapot kell
beszámítani. A sor- és tartalékos katonai, valamint
a polgári szolgálat, a 14 éven aluli gyermek ápolására, gondozására, illetve a tartós külszolgálatot
teljesítő dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes időtartamát figyelembe
kell venni.

––––––––––––––––––––––––––––
Régi Ktv.: a köztisztviselők jogállásáról szóló (hatályát vesztett) 1992. évi XXIII. törvény
KttvÁ.: a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény
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MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP
CSONGRÁD MEGYE · 2016. MÁJUS
Fejes Ágnes munkaerőpiaci szakügyintéző,
elemző
(Munkaerőpiaci Osztály)

1.

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

Rendelkezésre álló álláshelyek száma

2015
május

2016

14368
6741
7627
4788
3706
3152
1531
1191
2245
4312
1584
166
4256
1397
666
3619
25,2%

április
fő
11276
5307
5969
3462
2957
2589
1227
1041
1697
3655
1604
173
2919
1498
791
3135
27,8%

május
10172
4735
5437
3079
2621
2402
1113
957
1436
3391
1351
133
2750
1351
792
2961
29,1%

1846

1314

1108

7,9

6,1

5,5

3820

7095

4204

változás az előző
hónaphoz
évhez
%-ban
90,2
70,8
89,2
70,2
91,1
71,3
88,9
64,3
88,6
70,7
92,8
76,2
90,7
72,7
91,9
80,4
84,6
64,0
92,8
78,6
84,2
85,3
76,9
80,1
94,2
64,6
90,2
96,7
100,1
118,9
94,4
81,8
104,7
115,6
84,3

59,3

60,0

110,1

változás az előző
hónaphoz
évhez
főben
-1104
-4196
-572
-2006
-532
-2190
-383
-1709
-336
-1085
-187
-750
-114
-418
-84
-234
-261
-809
-264
-921
-253
-233
-40
-33
-169
-1506
-147
-46
1
126
-174
-658
1,3%
3,9%
-206

-738

-0,6

-2,4

-2891

384
* százalékpont

2.

Fontosabb adatok térségenként
Járások
Szeged

Nyilvántartott álláskeresők száma
(fő)
2015.
2016.
2016.
május
április
május
6824
5372
4934

A nyilvántartott álláskeresők aránya
(a gazdaságilag
aktív2016.
népesség százalékában)
2015.
2016.
május
április
május
%
7,4
5,8
5,3

Nyilvántartott
pályakezdő
2016.
május
álláskeresők
száma
541(fő)

Tartósan
regisztrált
2016.
május
álláskeresők
száma
(fő)*
1489

Csongrád

863

603

571

9,3

6,4

6,1

70

136

Hódmezővásárhely

1703

1326

1126

7,0

5,4

4,6

115

344

Makó

1592

1641

1436

8,4

8,6

7,5

155

389

Szentes

1245

870

759

7,0

4,8

4,2

83

187

Kistelek

954

612

570

12,6

8,0

7,4

69

166

Mórahalom

1187

852

776

9,7

6,9

6,3

75

250

Csongrád megye
Dél-Alföld
Magyarország

14368
11276
10172
7,9
6,1
5,5
1108
2961
53128
42967
39079
9,5
7,5
6,9
4385
11302
384700
338058
307023
8,7
7,5
6,8
34133
93823
* Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők állományában
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*

*

2016. február végén, Csongrád megyében a nyilvántartott álláskeresők száma 12 337 főre
változott
7000
6000

2015. május
2016. április

5000
4000

2016. május

3000

1187
852
776

954
612
570

1245
870
759

fő 0

1592
1641
1436

1000

1703
1326
1126

2000
863
603
571

Az álláskeresők 48,5%-a (4 934 fő)
a szegedi, 14% (1 436 fő) a makói,
11% (1 126 fő) a hódmezővásárhelyi regisztrációban szerepelt.

Nyilvántartott álláskeresők száma Csongrád megyében
6824

Csongrád megyében, 2016. május
végére a nyilvántartott álláskeresők száma 10 172 főre változott,
amely 10%-kal, mintegy 1 100 fővel lett alacsonyabb, mint az előző
hó végi záró létszám.

5372
4934

3.

Egy hónap alatt nagyobb számú
létszámcsökkenés volt megfigyelhető Szegeden 438 fővel (8%-kal),
Makón 205 fővel (12,5%-kal) és Hódmezővásárhelyen 200 fővel (15%-kal). Szentesen 111 fővel
(13%-kal), Mórahalom térségében 76 fővel (9%-kal) esett vissza a nyilvántartásban lévők száma.
Kisteleken 42 fővel (7%-kal), Csongrádon 32 fővel (5%-kal) lett kevesebb a regisztrált álláskeresők
száma.
A 2015. májusi adatokkal összevetve a tényadatokat, megyei szinten egy év távlatában több
mint négyezer (4 196) fős – 29 százalékos – létszámcsökkenés következett be. A térségek közül
Kisteleken 40%-kal (438 fővel), Szentesen 39%-kal (486 fővel) mérséklődött egy év alatt az
álláskeresők száma. Hódmezővásárhelyen, Csongrádon és Mórahalmon közel hasonló
mértékben, 34-35%-kal (292-577 fővel), Szegeden 28%-kal (1 890 fővel), Makón 10%-kal (156
fővel) lett alacsonyabb a regisztrációban lévők száma.
Álláskeresők relatív szintje

A nyilvántartott álláskeresők arányának alakulása
(%)

14,0%

2015. május
2016. május

12,0%

megye 2015. május

10,0%

megye 2016. május

5,5%

4,2%

4,6%

6,1%

4,0%

6,3%

6,0%

7,4%

8,0%

7,5%

7,9%

5,3%

A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdaságilag aktív népesség százalékában
mért aránya) 2016. május végén –
az előző hónapnál 0,6%-ponttal
alacsonyabb – 5,5% volt, mely az
egy évvel korábbinál 2,4%-ponttal
kedvezőbb.
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9,7%

12,6%

7,0%

8,4%

7,0%

9,3%

A mutató értéke a megye járásai
közül továbbra is Szentesen volt a 2,0%
legalacsonyabb 4,2%-kal, illetve 0,0%
Szeged Csongrád Hmvhely
Makó
Szentes
Kistelek Mórahalom
Hódmezővásárhelyen is 4,6%-ra
esett a ráta szintje. Ebben a hónapban Makó térségében volt a legmagasabb a ráta értéke, 7,5%-kal. Egy év alatt Kisteleken
5,2%-pontos, Mórahalmon 3,4%-pontos, Csongrádon 3,2%-pontos, Szentesen 2,8%-pontos
7,4%

4.

csökkenés következett be. Hódmezővásárhelyen 2,4%-pont, Szegeden 2,1%-pont, Makón 0,9%pont a visszaesés mértéke.
5.

Pályakezdők, tartósan álláskeresők, iskolai végzettség
A tárgyhónap végén nyilvántartásban szereplő 1 108 fő pályakezdő
a regisztráltak 10,9%-át képviseli.
A fiatalok száma egy hónap alatt
206 fővel, 16 százalékkal csökkent, ezzel párhuzamosan 738 fővel, 40%-kal elmaradt a 2015. májusi pályakezdő zárólétszámtól is.

Álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
2016. május

6000

5000
697
4000

3000

≤ 8 általános
szakmunkás

1926

középfokú (szakközépiskola, technikum, gimnázium)
diplomás

Álláskeresőink 54,4%-a (5 534 fő)
2000
kevesebb, mint fél éve; 16,5%-a 6
1199
hónapnál régebben, de 12 hó377
64
1000
398
373
napnál rövidebb ideje; 29,1%-a (2
57
213
264
1112
290
153
184
206
232
634
162
159
961 fő) egy éve, vagy annál hos374
317
232
206
204
fő 0
szabb ideje szerepel folyamatosan
Szeged Csongrád Hmvhely
Makó
Szentes
Kistelek Mórahalom
a nyilvántartásban, tehát tartósan
regisztrált álláskereső. E réteg aránya a járásokban 24 és 32% között mozog, Csongrádon a
legalacsonyabb, Mórahalmon a legmagasabb. A tartósan munka nélkül lévők száma egy hónap
alatt 174 fővel, 5,5%-kal, egy év távlatában pedig 658 fővel, 18%-kal csökkent.
Az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele egy hónap alatt kisebb mértékben változott.
2016. május végén a megyében nyilvántartott álláskeresők 30,3%-a, 3 079 fő legfeljebb általános
iskolát végzett, 25,8%-uk szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű (2 621 fő). Az álláskeresők
húsz százaléka (2 050 fő) szakközépiskolában, 3,5%-a technikumban fejezte be tanulmányait. A
gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya 11%-os (1 113 fő). Diplomával az álláskeresők 9,4
százaléka rendelkezett, számuk 957 fő volt a vizsgált hónap végén. A felsőfokú végzettségűek
73%-a (697 fő) a szegedi nyilvántartásban szerepel.
6.

Álláshelyek
2016. május hónapban a megye foglalkoztatási osztályain bejelentett új álláshelyek száma 1 520
db volt. A hónap elején meglévő 2 684 álláshellyel együtt mintegy négyezer-kettőszáz álláshelyet
tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső ügyfeleinknek. A tárgyhónapban rendelkezésre
álló állásbejelentések 58%-a volt támogatott foglalkoztatásra (főleg közfoglalkoztatás) vonatkozó
igény, az általános, nem támogatott álláslehetőségek száma 1760 db volt. Az új állások 48%-ának
betöltéséhez legfeljebb általános iskolai végzettség elegendő volt, 22,5%-ához szakmunkás, illetve
szakiskolai végzettség, 25%-ához érettségi, 4,5%-hoz diploma volt szükséges. A májusban
érvényes munkaerő-igények 40%-a a közigazgatás (közfoglalkoztatás), 18%-a az ipar (beleértve az
építőipart is), 8,5%-a a kereskedelem, 5,5% a mezőgazdaság területéről származott.
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KORMÁNYABLAKOK
CSONGRÁD MEGYÉBEN

Csongrádi Járási Hivatal

6640 CSONGRÁD, Justh Gyula u. 2/b

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Ady Endre u. 14.

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal (Mindszent)

6630 MINDSZENT, Köztársaság tér 6.

Kisteleki Járási Hivatal

6760 KISTELEK, Árpád u. 3.

Makói Járási Hivatal

6900 MAKÓ, Széchenyi tér 22.

Mórahalmi Járási Hivatal

6782 MÓRAHALOM, Millenniumi sétány 17.

Szegedi Járási Hivatal (Szeged Nova)

6722 SZEGED, Szőregi út 80.

Szegedi Járási Hivatal (Megyeháza földszint)

6722 SZEGED, Rákóczi tér 1.

Szegedi Járási Hivatal (TESCO Szeged Extra)

6722 SZEGED, Rókusi krt. 42-64.

Szentesi Járási Hivatal

6600 SZENTES, Kossuth tér 6.

NYITVA TARTÁS:
Csongrád, Hódmezővásárhely,
Kistelek, Makó, Mindszent,
Mórahalom, Szentes

Szeged
3 helyen

hétfő

7 - 17

7 - 17

kedd

8 - 16

8 - 20

szerda

8 - 16

8 - 20

csütörtök

8 - 18

8 - 18

péntek

8 - 12

8 - 20
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A CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VEZETŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI

KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉGEK
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
telefon: 62/562-606
fax: 62/562-601
e-mail: vezeto@csongrad.gov.hu

E-mail címeink végződése (a kormányhivatalok levelezőrendszerének
országos egységesítése folytán) 2016. július 1-je óta
@csongrad.gov.hu.

SZERVEZETI EGYSÉG

VEZETŐ

Kormánymegbízott

dr. Juhász Tünde

Főigazgató

(nincs kinevezve)

Igazgató

Borkáné dr. Gulyás
Zsuzsa
Balogh Diána

Kormánymegbízotti Kabinet
Titkárság

Gyura Szabina
Tóth Renáta

Biztonsági vezető
Kommunikációs vezető

Farkas Gábor
Varga Márta
Meleg Károly titkár

Védelmi Bizottság Titkársága

Belső Ellenőrzési Osztály

Csepregi Balázs
titkár-helyettes
Herczegh Róbert
László

18

TELEFON

E-MAIL

62/562-607
30/250-8973

juhasz.tunde

62/562-669
70-452-2020
62/562-684
30/613-1001
62/562-606
30/817-5320
62/562-606
30/626-1020

gulyas.zsuzsa

62/562-605

@csongrad.gov.hu

@csongrad.gov.hu

balogh.diana
@csongrad.gov.hu

gyura.szabina
@csongrad.gov.hu

toth.renata
@csongrad.gov.hu

farkas.gabor.szeged
@csongrad.gov.hu

62/562-604
70/337-2689
62/621-450
70/436-2311
62/621-452
30/903-8381

varga.marta

62/621-437
70/436-4008

herczegh.robert

@csongrad.gov.hu

meleg.karoly
@csongrad.gov.hu

csepregi.balazs
@csongrad.gov.hu
@csongrad.gov.hu

SZERVEZETI EGYSÉG

Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály
Családtámogatási
Osztály
Egészségbiztosítási
Osztály 1.
Egészségbiztosítási
Osztály 2.
Nyilvántartási és
Ellenőrzési Osztály
Nyugdíj-megállapítási és
Adategyeztetési Osztály
Rehabilitációs Ellátási
és Szakértői Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földművelésügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőségellenőrzési
és Felügyeleti Osztály
Földművelésügyi
Osztály
Járványügyi és
Állatvédelmi Osztály
Növény- és
Talajvédelmi Osztály
Építésügyi, Hatósági, Oktatási
és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály
Oktatási és Hatósági
Osztály

VEZETŐ

TELEFON

Pintér Tamásné

62/680-757
70/382-3252

Tóth Ferencné fvh.

62/680-260

Biczók Gyöngyi

62/680-202

Sápiné dr. Török
Magdolna
dr. Janiné dr. Lados
Dóra
Lévai Balázs

62/680-366
62/680-231
62/680-307

Pintér Tamásné
főosztályvezető
dr. Lamperné dr.
Horváth Éva

62/680-757
62/680-800
30/380-22-02

dr. Bartókné dr.
Lamper Csilla

62/680-810

dr. Kovács Gábor

62/680-784

dr. Pollákné dr.
Faragó Katalin

62/680-800

Borcsik Zoltán

62/535-740

dr. Bangha Ágnes

62/680-683
70/382-9177

dr. Bereczky
Katalin fvh.

62/562-626

Építésügyi Osztály

Sári Zsolt

62/680-120

Törvényességi
Felügyeleti Osztály

dr. Semperger
Zsolt

62/562-685

Budai László

62/561-500
30/677-7875

Alapkezelő Osztály

Tóth Aranka fvh.

62/561-508

Közfoglalkoztatási
Osztály

Szabó Gábor

62/561-552

Foglalkoztatási Főosztály

Munkaerőpiaci Osztály Bakos László Attila

62/561-502

Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési
Osztály

62/680-541

dr. Horesnyi
Julianna
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E-MAIL
pinter.tamasne
@csongrad.gov.hu

toth.ferencne
@csongrad.gov.hu

biczok.gyongyi
@csongrad.gov.hu

sapine.magdolna
@csongrad.gov.hu

lados.dora
@csongrad.gov.hu

levai.balazs
@csongrad.gov.hu

pinter.tamasne
@csongrad.gov.hu

horvath.eva
@csongrad.gov.hu

lamper.csilla
@csongrad.gov.hu

kovacs.gabor
@csongrad.gov.hu

farago.katalin
@csongrad.gov.hu

borcsik.zoltan
@csongrad.gov.hu

bangha.agnes
@csongrad.gov.hu

bereczky.katalin
@csongrad.gov.hu

sari.zsolt
@csongrad.gov.hu

semperger.zsolt
@csongrad.gov.hu

budai.laszlo
@csongrad.gov.hu

toth.aranka
@csongrad.gov.hu

szabo.gabor.fogl
@csongrad.gov.hu

bakos.laszlo
@csongrad.gov.hu

horesnyi.julianna
@csongrad.gov.hu

SZERVEZETI EGYSÉG

Földhivatali Főosztály
Ingatlan-nyilvántartási
Osztály
Földügyi és Földmérési
Osztály
Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály
Szociális és Gyámügyi
Osztály
Igazságügyi Osztály
Jogi és Koordinációs Főosztály
Humánpolitikai
Osztály
Jogi és Koordinációs
Osztály
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi
Hatósági és Komplex
Engedélyezési Osztály
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Szakértői Osztály
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Osztály
Fogyasztóvédelmi
Osztály

VEZETŐ

TELEFON

Tóth Zoltán

62/680-150
70/436-1524

dr. Regős Edit fvh.

62/680-157

dr. Bódi Róbert

62/680-160

dr. Mezey Róbert

62/562-611
20/935-3344

dr. Novaszel
Noémi fvh.

62/562-613

dr. Morvai Márta

62/680-522

dr. Pap Ágnes

62/562-660
70/436-2239

dr. Baunoch
Magdolna

62/562-695

dr. Bangha Ágnes

62/680-683
70/382-9177

dr. Mader Balázs

62/681-656

fvh.

62/681-655

Szeri István

62/681-607
70/339-0383

Kelemen János fvh.

62/680-382

Petrik Sándor

62/680-532

Közlekedési Osztály

Hunya Péter

62/681-612

Útügyi Osztály

Márta János

62/681-611

dr. Bosnyákovits
Tünde
dr. Veszelovszki
Andrea fvh.

62/681-702
70/680-5587

dr. Kiss Edit

62/681-716

dr. Kátai Andrea

62/681-763

Járványügyi és
Igazgatási Osztály
Közegészségügyi
Osztály
Laboratóriumi Osztály

toth.zoltan
@csongrad.gov.hu

regos.edit
@csongrad.gov.hu

bodi.robert
@csongrad.gov.hu

mezey.robert
@csongrad.gov.hu

novaszel.noemi
@csongrad.gov.hu

morvai.marta
@csongrad.gov.hu

pap.agnes
@csongrad.gov.hu

(nincs kinevezve)

dr. Siposné Musza
Katalin

Népegészségügyi Főosztály

E-MAIL
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62/681-703

baunoch.magdolna
@csongrad.gov.hu

bangha.agnes
@csongrad.gov.hu

mader.balazs
@csongrad.gov.hu

musza.katalin
@csongrad.gov.hu

szeri.istvan
@csongrad.gov.hu

kelemen.janos
@csongrad.gov.hu

petrik.sandor
@csongrad.gov.hu

hunya.peter
@csongrad.gov.hu

marta.janos
@csongrad.gov.hu

bosnyakovits.tunde
@csongrad.gov.hu

veszelovszki.andrea
@csongrad.gov.hu

kiss.edit
@csongrad.gov.hu

katai.andrea
@csongrad.gov.hu

SZERVEZETI EGYSÉG

VEZETŐ

Pénzügyi és Gazdálkodási
Schleining Ibolya
Főosztály
Beszerzési, Beruházási
Szabó Gábor fvh.
és Üzemeltetési Osztály

TELEFON
62/621-467
30/218-63-59
62/621-475

Informatikai Osztály

Zakar Péter

62/562-654

Pénzügyi Osztály

Fődi Edit

62/562-693

Számviteli és
Támogatási Osztály

(nincs kinevezve)

62/562-678

dr. Szubally Brúnó

63/814-711
70/436-2310

Kormányablak Osztály

dr. Vér Trisztián hvh.

63/814-717

Foglalkoztatási Osztály

Németh Anna

63/814-741

Földhivatali Osztály

Bagi Rita

63/814-722

Hatósági és Gyámügyi
Osztály

dr. Ágoston István

63/814-705

CSONGRÁDI Járási Hivatal

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
Járási Hivatal

dr. Szegény Judit
hvh.

62/681-004
70/509-0442

Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály

dr. Borka Attila

62/681-072

Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály
Hatósági és Gyámügyi
Osztály
Népegészségügyi
Osztály

schleining.ibolya
@csongrad.gov.hu

szabo.gabor
@csongrad.gov.hu

zakar.peter
@csongrad.gov.hu

fodi.edit
@csongrad.gov.hu

szubally.bruno
@csongrad.gov.hu

ver.trisztian
@csongrad.gov.hu

nemeth.anna
@csongrad.gov.hu

bagi.rita
@csongrad.gov.hu

agoston.istvan
@csongrad.gov.hu

(nincs kinevezve)

Kormányablak Osztály

Építésügyi Osztály

E-MAIL

Mányainé Piti
Gabriella
Törjékné Pásztor
Ildikó
Vácziné Horváth
Mária

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

dr. Székely Éva

62/681-005

dr. Hodoniczkiné
dr. Gilyán Judit

62/681-046
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szegeny.judit
@csongrad.gov.hu

borka.attila
@csongrad.gov.hu

manyaine.gabriella
@csongrad.gov.hu

torjekne.ildiko
@csongrad.gov.hu

vaczine.maria
@csongrad.gov.hu

szekely.eva
@csongrad.gov.hu

gilyan.judit
@csongrad.gov.hu

SZERVEZETI EGYSÉG

KISTELEKI Járási Hivatal

VEZETŐ

TELEFON

dr. Szalai Gabriella

62/681-303
70/454-8887

E-MAIL
szalai.gabriella
@csongrad.gov.hu

Kormányablak Osztály

dr. Kiss Zsuzsanna

Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály

dr. Tóth Erika

62/681-321

Foglalkoztatási Osztály

Csehek Ágnes

62/257-515

Hatósági és Gyámügyi
Osztály

Lévai Anikó

62/681-304

dr. Égető Gábor

62/681-424
70/450-3113

egeto.gabor

62/681-428
70/436-22-47
62/213-553
62/681-472

lakatostoth.andor

MAKÓI Járási Hivatal

hvh.

62/681-301

Hatósági és Gyámügyi
Osztály

dr. Lakatos-Tóth
Andor hvh.

Foglalkoztatási Osztály

Szalai Szilvia

Földhivatali Osztály

Elek Róbert

62/681-456

Kormányablak és
Okmányirodai Osztály

Molnár Renáta

62/561-694

dr. Szántó Mária

62/681-350
70/454-8872

MÓRAHALMI Járási
Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály

Ivanovné Makovits
Tünde hvh.
dr. BölcskeiMolnár Katalin

62/280-126
62/681-385

Hatósági és Gyámügyi
Osztály

dr. Csala Éva

62/681-352

Kormányablak Osztály

Nógrádiné Bálint
Melinda

62/681-356
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kiss.zsuzsanna
@csongrad.gov.hu

toth.erika
@csongrad.gov.hu

csehek.agnes
@csongrad.gov.hu

levai.aniko
@csongrad.gov.hu

@csongrad.gov.hu

@csongrad.gov.hu

szalai.szilvia
@csongrad.gov.hu

elek.robert
@csongrad.gov.hu

molnar.renata
@csongrad.gov.hu

szanto.maria
@csongrad.gov.hu

makovits.tunde
@csongrad.gov.hu

bolcskeimolnar.katalin
@csongrad.gov.hu

csala.eva
@csongrad.gov.hu

balint.melinda
@csongrad.gov.hu

SZERVEZETI EGYSÉG

VEZETŐ

TELEFON

dr. Holubán Csilla

62/680-075
70/454-8874

Szepesiné dr.
Hidvégi Julianna hvh.

62/562-653

Csányi Zsolt

62/795-275

dr. Tihanyi Zala

62/680-830

Masa Ferenc

62/680-130

Foglalkoztatási Osztály

Borbélyné Nagy
Mária

62/561-581

Földhivatali Osztály

dr. Német Tünde

62/680-170

SZEGEDI Járási Hivatal
Kormányablak és Okmányirodai Osztály 1.
Kormányablak és Okmányirodai Osztály 2.
Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Osztály

Gyámügyi Osztály
Hatósági Osztály
Népegészségügyi
Osztály

SZENTESI Járási Hivatal

Lantainé dr.
Szecskó Nóra
Palágyiné dr.
Gömöri Katalin
dr. Kovács Ferenc
János
dr. Tóth Flórián

62/680-023
62/561-629
62/681-759
63/814-776
30/459-7478

Hatósági és Gyámügyi
Osztály
Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály

dr. Verasztó József

dr. Lehoczky János

63/814-786

Foglalkoztatási Osztály

Tonnes Zsolt

63/312-256

Földhivatali Osztály

Bertus Mária

63/814-794

Kormányablak és
Okmányirodai Osztály
Népegészségügyi
Osztály

dr. Csupernyák
Csilla

63-814-759

dr. Surányi Anita

63/400-175

hvh.
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63/814-770

E-MAIL
holuban.csilla
@csongrad.gov.hu

hidvegi.julianna
@csongrad.gov.hu

csanyi.zsolt
@csongrad.gov.hu

tihanyi.zala
@csongrad.gov.hu

masa.ferenc
@csongrad.gov.hu

nagy.maria
@csongrad.gov.hu

nemet.tunde
@csongrad.gov.hu

szecsko.nora
@csongrad.gov.hu

gomori.katalin
@csongrad.gov.hu

kovacs.ferenc
@csongrad.gov.hu

toth.florian
@csongrad.gov.hu

veraszto.jozsef
@csongrad.gov.hu

lehoczky.janos
@csongrad.gov.hu

tonnes.zsolt
@csongrad.gov.hu

bertus.maria
@csongrad.gov.hu

csupernyak.csilla
@csongrad.gov.hu

suranyi.anita
@csongrad.gov.hu

A CSONGRÁD MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI
KOLLÉGIUM TAGJAI

SZERVEZET

VEZETŐ

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
kormánymegbízottja

Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott

CSMKH
főigazgatója

(nincs kinevezve)

CSMKH
igazgatója

LEVELEZÉSI CÍM

TELEFON

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/562-607

Borkáné dr. Gulyás
Zsuzsa igazgató

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/562-669

CSMKH
Belső Ellenőrzési
Osztály

Herczegh Róbert
mb. osztályvezető

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/621-437

CSMKH
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Főosztály

Pintér Tamásné
főosztályvezető

6723 Szeged,
Sólyom u. 2.

62/680-757

CSMKH
Dr. Lamperné dr.
ÉlelmiszerláncHorváth Éva
biztonsági és Földfőosztályvezető
művelésügyi Főosztály

6724 Szeged,
Vasas Szent
Péter u. 9.

62/680-800

CSMKH
Építésügyi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

6721 Szeged,
Felső Tisza-part 62/680-683
17.

Dr. Bangha Ágnes
főosztályvezető
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E-MAIL
juhasz.tunde
@csongrad.gov.hu

gulyas.zsuzsa
@csongrad.gov.hu

herczegh.robert
@csongrad.gov.hu

pinter.tamasne
@csongrad.gov.hu

horvath.eva
@csongrad.gov.hu

bangha.agnes
@csongrad.gov.hu

SZERVEZET

VEZETŐ

LEVELEZÉSI CÍM

TELEFON

CSMKH
Foglalkoztatási
Főosztály

Budai László
főosztályvezető

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/561-500

CSMKH
Földhivatali Főosztály

Tóth Zoltán
főosztályvezető

6725 Szeged,
Kálvária sgt.
41–43.

62/680-150

CSMKH
Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály

Dr. Mezey Róbert
főosztályvezető

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/562-611

CSMKH
Jogi és Koordinációs
Főosztály

Dr. Pap Ágnes
főosztályvezető

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/562-660

CSMKH
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főosztály

Dr. Bangha Ágnes
főosztályvezető

6721 Szeged,
Felső Tisza-part 62/680-683
17.

CSMKH
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Szeri István
főosztályvezető

6728 Szeged,
Kereskedő köz
3–5.

62/681-607

CSMKH
Népegészségügyi
Főosztály

Dr. Bosnyákovits
Tünde
főosztályvezető

6721 Szeged,
Derkovits fasor
7–11. Pf. 389

62/681-702

CSMKH
Pénzügyi és
Gazdálkodási
Főosztály

Schleining Ibolya
gazdasági vezető

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/621-467

CSMKH
Csongrádi Járási
Hivatal

Dr. Szubally Brúnó
járási hivatalvezető

6640 Csongrád,
Justh Gyula u.
63/814-711
2/B.
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E-MAIL

budai.laszlo
@csongrad.gov.hu

toth.zoltan
@csongrad.gov.hu

mezey.robert
@csongrad.gov.hu

pap.agnes
@csongrad.gov.hu

bangha.agnes
@csongrad.gov.hu

szeri.istvan
@csongrad.gov.hu

bosnyakovits
.tunde
@csongrad.gov.hu

schleining.ibolya
@csongrad.gov.hu

szubally.bruno
@csongrad.gov.hu

SZERVEZET

VEZETŐ

LEVELEZÉSI CÍM

TELEFON

CSMKH
Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal

Dr. Szegény Judit Éva
járási hivatalvezetőhelyettes

6800 Hódmezővásárhely,
62/681-004
Kossuth tér 1.

CSMKH
Kisteleki Járási Hivatal

Dr. Szalai Gabriella
járási hivatalvezető

6760 Kistelek
Árpád u. 1–3.

62/681-303

CSMKH
Makói Járási Hivatal

Dr. Égető Gábor
járási hivatalvezető

6900 Makó
Hollósy K. u.
2/A.

62/681-424

CSMKH
Mórahalmi Járási
Hivatal

Dr. Szántó Mária
járási hivatalvezető

6782 Mórahalom, Szent62/681-350
háromság tér 1.

CSMKH
Szegedi Járási Hivatal

Dr. Holubán Csilla
járási hivatalvezető

6724 Szeged,
Huszár u. 1.

62/680-075

CSMKH
Szentesi Járási Hivatal

Dr. Tóth Flórián
járási hivatalvezető

6600 Szentes
Kossuth tér 6.

63/814-776

Alkotmányvédelmi
Hivatal Csongrád
Megyei Kirendeltsége

Hajzler Béla nb.
6722 Szeged,
alezredes,
Párizsi krt. 36.
mb. kirendeltségvezető

62/551-901

Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság

Dr. Kozák Péter
igazgató

6720 Szeged,
Stefánia 4.,
Pf. 390

62/599-510

Bevándorlási és
Állampolgársági
Dr. Seres József
Hivatal Dél-Alföldi
igazgató
Regionális Igazgatóság

6724 Szeged,
62/549-140
Londoni krt. 15.
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E-MAIL

szegeny.judit
@csongrad.gov.hu

szalai.gabriella
@csongrad.gov.hu

egeto.gabor
@csongrad.gov.hu

szanto.maria
@csongrad.gov.hu

holuban.csilla
@csongrad.gov.hu

toth.florian
@csongrad.gov.hu

szeged.nbh
@t-online.hu

titkarsag
@ativizig.hu

dar
@bah.b-m.hu

SZERVEZET

VEZETŐ

LEVELEZÉSI CÍM

TELEFON

Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Szatmári Imre tű.
ezredes,
igazgató

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

62/621-280

Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság

Dr. Lukács János r.
dandártábornok,
megyei főkapitány

6721 Szeged,
Kossuth Lajos
sgt. 22-24.

62/562-400

csongrad
.titkarsag
@katved.gov.hu

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balázs József
Hódmezővásárhelyi
igazgató
Tankerületi Központ

6800 Hódmezővásárhely,
30/399-5341
Kossuth tér 1.

Klebelsberg IntézményPlesovszkiné Ujfaluczki
fenntartó Központ
Judit
Szegedi Tankerületi
igazgató
Központ

6722 Szeged,
Kálvária sgt.
84–86.

Központi Statisztikai
Hivatal Szegedi
Főosztály

Kocsis-Nagy Zsolt
főosztályvezető

6726 Szeged,
Jobb fasor 6–10. 62/623-800
Pf. 410

Magyar Államkincstár
Csongrád Megyei
Igazgatósága

Rigó Szilveszterné
igazgató

6720 Szeged,
62/568-160
Széchenyi tér 9.

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
Csongrád Megyei
Kirendeltsége

Pinjung Emil
kirendeltségvezető

6800 Hódmezővásárhely, Kálvin 62/814-900
tér 4.

Nemzeti
Földalapkezelő
Szervezet Dél-alföldi
Régió

Gergely László
régióvezető

5000 Szolnok,
Ady Endre út 37. 56/505-780
III. em.

Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár Dél-alföldi
Területi Hivatala

Szeimanné dr. Berta
Erika
igazgató

6726 Szeged, Bal
62/561-200
fasor 17–21.
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E-MAIL

30/373-8851

lukacsj
@csongrad.police.hu

jozsef.balazs
@klik.gov.hu

judit.ujfaluczki
@klik.gov.hu

info.szeged
@ksh.hu

rigo.szilveszterne
@allamkincstar
.gov.hu

hodmezovasarhely
@mvh.gov.hu

nfa
@nfa.hu

dath.csongrad
@oep.hu

SZERVEZET

VEZETŐ

LEVELEZÉSI CÍM

TELEFON

Szegedi Fegyház és
Börtön

Tikász Sándor bv.
dandártábornok,
intézetparancsnok

6723 Szeged,
Mars tér 13.
Pf. 458

62/554-969

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Csongrád Megyei
Kirendeltsége

Dr. Berta Árpádné
igazgató

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/566-028

E-MAIL

szeged.uk
@bv.gov.hu

info
@szgyfcsongrad.hu

MEGHÍVOTTAK
Csongrád Megyei
Közgyűlés elnöke

Kakas Béla
elnök

6720 Szeged,
Tisza Lajos körút 62/886-831
2–4.

elnok

Csongrád Megyei
Önkormány jegyzője

Vadász Csaba
főjegyző

6720 Szeged,
Tisza Lajos körút 62/886-840
2–4.

fojegyzo

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város
jegyzője

Dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző

6800 Hmvhely,
Kossuth tér 1.

jegyzo
62/530-159

Szeged Megyei Jogú
Város jegyzője

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző

6720 Szeged,
Széchenyi tér
10.

62/564-364

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

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

62/568-300

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Csongrád
Megyei Adó- és
Vámigazgatósága

6721 Szeged,
Bocskai u. 14.
Pf. 890

62/567-500

Dr. Makó András
igazgató
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@csongrad
-megye.hu

@csongrad
-megye.hu

@hodmezovasarhely
.hu

mozes.ervin
@szeged.eu

kovesdyne
@nmhh.hu

csongradavig
@nav.gov.hu

ÖNKORMÁNYZATI ELÉRHETŐSÉGEK,
POLGÁRMESTEREK ÉS JEGYZŐK
CSONGRÁD MEGYÉBEN

Kiemeléssel jelezzük a legutóbb közölt (2015. október 1-jei)
állapothoz képest bekövetkezett változásokat.

TELEPÜLÉS

KÖZÖS HIVATAL

ALGYŐ
nagyközség

AMBRÓZFALVA
község

Csanádalberti

APÁTFALVA
község

ÁRPÁDHALOM
község

ÁSOTTHALOM
nagyközség

BAKS
község

Nagymágocsi

SZÉKHELY

E-MAIL CÍM

6750 Algyő,
Kastélykert u. 40.

ph

6916 Ambrózfalva,
Dózsa György u. 1.

phambroz

6931 Apátfalva,
Templom u. 69.

apatfalva.polg

6623 Árpádhalom,
Petőfi u. 17.

pmhivatal

6783 Ásotthalom,
Szent István tér 1.

polghiv

6768 Baks,
Fő u. 92.

info

@algyo.hu

@oroscom.hu

@vnet.hu

@arpadhalom.hu

@asotthalom.hu

@baks.hu
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TELEFON

HONLAP

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

62/517-517

algyo.hu

Molnár Áron

Dr. Varga Ildikó

62/521-010

ambrozfalva.hu

Csirik László

Dr. Sarkadi Péter

62/520-040

apatfalva.hu

Szekeres Ferenc

Dr. Szénási
Hanna

63/456-057

arpadhalom.hu

Szarka Attila

Dr. Vida
Bernadett

62/591-560

asotthalom.hu

Toroczkai László

Dr. Turbucz
Marietta Judit

62/269-233

baks.hu

Búza Zsolt

Dr. Faragó Péter
(mb.)

TELEPÜLÉS

KÖZÖS HIVATAL

BALÁSTYA

titkarsag

6795 Bordány,
Benke G. u. 44.

bordany

Csanádalberti

6915 Csanádalberti,
Fő u. 30.

polghivcsanadalberti

Csanádpalotai

6913 Csanádpalota,
Kelemen László tér 10.

pmhiv

6647 Csanytelek,
Volentér János tér 2.

csanytelek

6765 Csengele,
Petőfi u. 13.

titkarsag

6641 Csongrád,
Kossuth tér 7.

csongrad

6621 Derekegyház,
Kossuth u. 4.

hivatal

6772 Deszk,
Tempfli tér 7.

ph

6766 Dóc,
Alkotmány u. 17.

onkormanyzat.doc

6781 Domaszék,
Köztársaság tér 1.

domaszek

6624 Eperjes,

ph.eperjes

BORDÁNY
nagyközség

község

CSANÁDPALOTA
város

CSANYTELEK
község

CSENGELE
község

Csengelei

CSONGRÁD
város

DEREKEGYHÁZ
község

Szegvári

DESZK
község

DÓC
község

DOMASZÉK
község

EPERJES
község

E-MAIL CÍM

6764 Balástya,
Rákóczi u. 5.

község

CSANÁDALBERTI

SZÉKHELY

Sándorfalvi

Fábiánsebestyéni Petőfi u. 1.

@balastya.hu

@bordany.hu

@oroscom.hu

@csanadpalota.hu

@csanytelek.hu

@csengele.hu

@csongrad.hu

@derekegyhaz.hu

@deszk.hu

@gmail.com

@t-online.hu

@tanet.hu

30

TELEFON

HONLAP

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

62/278-222

balastya.hu

Ujvári László

Magyar
Mihályné

62/588-510

bordany.hu

Tanács Gábor

Dr. Fodor Ákos

62/650-310

csanadalberti
.netoldala.hu

Csjernyik Zoltán

Dr. Sarkadi Péter

62/263-001

csanadpalota.hu

Kovács Sándor

Dr. Barna Angéla

63/578-510

csanytelek.hu

Forgó Henrik

Kató Pálné

62/586-570

csengele.hu

Kormányos
Sándor

Dr. Tóth Tibor

63/571-900

csongrad.hu

Bedő Tamás
Albert

Dr. Juhász László

63/453-019

derekegyhaz.hu

Szabó István

Gyömbér
Ferencné

62/571-580

deszk.hu

Király László

Dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita

62/570-005

dockozseg.hu

Tóth Margit

Dr. Bánfi Margit

62/284-011

domaszek.hu

Kispéter Géza

Dr. Csányi Imre

63/455-527

onkormanyzat
eperjes.5mp.eu

Kós György
Gergő

Gyurisné Székely
Erika

TELEPÜLÉS

FÁBIÁNSEBESTYÉN
község

FELGYŐ
község

FERENCSZÁLLÁS
község

KÖZÖS HIVATAL

6625 Fábiánsebestyén, polghivfabian
@tanet.hu

Tömörkényi

6645 Felgyő,
Széchenyi u. 1.

pmhv

Kübekházi

6774 Ferencszállás,
Szegedi u. 53.

onkormanyzat

6793 Forráskút,
Fő u. 74.

hivatal

Földeáki

6922 Földeák,
Szent László tér 1.

foldeak

Hódmezővásárhelyi

6800 Hmvhely,
Kossuth tér 1.

pmh

Csanádpalotai

6911 Királyhegyes,
Jókai u. 38.

kiralyhegyes

község

község

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
megyei jogú város

KIRÁLYHEGYES
község

KISTELEK

község

@forraskut.hu

@foldeak.hu
@hodmezovasarhely.h
u
@teleline.hu

6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklósi u. 8.

phkiszombor

Kübekházi

6773 Klárafalva,
Kossuth u. 171.

onkormanyzat

Csanádpalotai

6912 Kövegy,
Kossuth u. 29.

pmhiv

nagyközség

KÖVEGY

@ferencszallas.koznet.hu

hivatal

KISZOMBOR

község

@felgyo.hu

6760 Kistelek,
Árpád u. 1-3.

város

KLÁRAFALVA

E-MAIL CÍM

Fábiánsebestyéni Szabadság tér 2.

FORRÁSKÚT
FÖLDEÁK

SZÉKHELY

@kistelek.hu

@vnet.hu

@klarafalva.koznet.hu

@kovegy.hu

31

TELEFON

HONLAP

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

63/366-555

fabian
sebestyen.hu

Dr. Kós György

Gyurisné Székely
Erika

63/580-060

felgyo.hu

Horváth Lajos

Dr. Faragó Péter

62/529-505

ferencszallas.hu

Jani János

Dr. Gácsi Zoltán

62/287-222

forraskut.hu

Fodor Imre

Dr. Kapás Anita

62/524-092

foldeak.hu

Hajnal Gábor

Rákóczi Edit

62/530-100

hodmezo
vasarhely.hu

Almási István

Dr. Korsós Ágnes

62/287-945

kiralyhegyes.hu

Horváth Lajos

Dr. Barna Angéla

62/598-100

kistelek.hu

Nagy Sándor

Süliné Dr. Terecskei
Erzsébet jegyzőt
tartósan helyettesíti:

62/525-090

kiszombor.hu

Szegvári Ernőné

Dr. Kárpáti Tibor

62/529-000

klarafalva.hu

Fekete József
István

Dr. Gácsi Zoltán

62/523-820

kovegy.hu

Galgóczkiné
Krobák Mária
Anna

Dr. Nagy Rusztem
aljegyző

Dr. Barna Angéla

TELEPÜLÉS

KÜBEKHÁZA
község

MAGYARCSANÁD
község

KÖZÖS HIVATAL

6755 Kübekháza,
Petőfi tér 2.

jegyzo

Magyarcsanádi

6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

info

6900 Makó,
Széchenyi tér 22.

info

6921 Maroslele,
Szabadság tér 1.

marosleleph

6636 Mártély,
Rákóczi tér 1.

martelyonk

6630 Mindszent,
Köztársaság tér 31.

mindszent

6782 Mórahalom,
Szentháromság tér 1.

info

Csanádalberti

6917 Nagyér,
Szabadság u. 33.

jegyzo.nagyer

Magyarcsanádi

6933 Nagylak,
Petőfi u. 14.

jegyzo

Nagymágocsi

6622 Nagymágocs,
Szentesi út 42.

nagymagocs

város

MAROSLELE
község

község

Hódmezővásárhelyi

MINDSZENT
város

MÓRAHALOM
város

NAGYÉR
község

NAGYLAK
község

NAGYMÁGOCS
nagyközség

NAGYTŐKE
község

E-MAIL CÍM

Kübekházi

MAKÓ

MÁRTÉLY

SZÉKHELY

Szentesi

6612 Nagytőke,
Széchenyi tér 4.

@kubekhaza.hu

@magyarcsanad.hu

@mako.hu

@vnet.hu

@okszi.net

@mindszent.hu

@morahalom.hu

@invitel.hu

@nagylak.hu

@invitel.hu

nagytoke

TELEFON

POLGÁRMESTER

kubekhaza.hu

Dr. Molnár
Róbert

Dr. Gácsi Zoltán

62/520-630

magyar
csanad.hu

Farkas János

Nyergesné
Kovács Erzsébet

62/511-800

mako.hu

Farkas Éva
Erzsébet

Dr. BálintHankóczy Beatrix

62/256-033

maroslele.hu

Dr. Martonosi
György

Dr. Dóka Tímea

62/528-062

martely.hu

Borsos József

Dr. Korsós Ágnes

62/527-010

mindszent.hu

Zsótér Károly

Dr. Megyeri
Szilvia

62/281-022

morahalom.hu

Nógrádi Zoltán

Dr. Elekes Petra

62/521-910

nagyer.hu

Lőrincz Tibor

Dr. Sarkadi Péter

62/279-140

nagylak.hu

Gyarmati András

Nyergesné
Kovács Erzsébet

63/363-002

nagymagocs.hu

Szebellédi Endre
István

Dr. Vida
Bernadett

Dr. MáthéMagyar Csaba
alpolgármester

Dr. Sztantics
Csaba

nagytoke.hu

(időközi választás
2016. szept. 4-én)
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JEGYZŐ

62/254-514

63/450-609

@szentes.hu

HONLAP

TELEPÜLÉS

ÓFÖLDEÁK
község

KÖZÖS HIVATAL

hivatal.ofoldeak

6767 Ópusztaszer,
Tóhajlat 130.

opusztaszer

Ruzsai

6784 Öttömös,
Fő u. 12.

hivatal

Csanádalberti

6914 Pitvaros,
Kossuth u. 30.

polghiv

Ruzsai

6785 Pusztamérges,
Móra tér 2.

hivatal

Csengelei

6769 Pusztaszer,
Kossuth u. 45.

pmhiv

6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.

roszke

Ruzsai

6786 Ruzsa,
Alkotmány tér 2.

ruzsa

Sándorfalvi

6762 Sándorfalva,
Szabadság tér 1.

polghiv

6763 Szatymaz,
Kossuth u. 30.

pmhivatal

község

község

PITVAROS
község

PUSZTAMÉRGES
község

PUSZTASZER
község

RÖSZKE
község

RUZSA
község

SÁNDORFALVA
város

SZATYMAZ
község

SZEGED
megyei jogú város

E-MAIL CÍM

6923 Óföldeák,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Földeáki

ÓPUSZTASZER
ÖTTÖMÖS

SZÉKHELY

@gmail.com

@invitel.hu

@ottomos.hu

@pitvaros.hu

@pusztamerges.hu

@pusztaszer.hu

@roszkenet.hu

@ruzsa.hu

@sandorfalva.hu

@szatymaz.hu

TELEFON

HONLAP

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

62/295-603

ofoldeak.hu

Simonné Sinkó
Erika

Rákóczi Edit

62/575-130

opusztaszer
kozseg.hu

Makra József

Dr. Lajkó Norbert

62/589-015

ottomos.hu

Dr. Dobó István

Fődi Anita

62/522-411

pitvaros.hu

Radó Tibor

Dr. Sarkadi Péter

62/286-851

puszta
merges.hu

Dr. Papp Sándor

Fődi Anita

62/576-510

pusztaszer.hu

Máté Gábor

Dr. Tóth Tibor

62/573-030

roszke.hu

Borbásné Márki
Márta

Dr. Gácser Tamás

62/285-011

ruzsa.hu

Sánta Gizella

Fődi Anita

62/572-961

sandorfalva.hu

Gajdosné Pataki
Zsuzsanna Mária

Dr. Bánfi Margit

62/583-560

szatymaz.hu

Barna Károly

Mákos Istvánné
jegyzőt tartósan
helyettesíti:

Dr. Makay Enikő
6745 Szeged,
Széchenyi tér 10.

mozes.ervin
@szeged.eu
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62/564-364

szegedvaros.hu

Dr. Botka László

Dr. Mózes Ervin

TELEPÜLÉS

SZEGVÁR
nagyközség

KÖZÖS HIVATAL

polghiv

6821 Székkutas,
Béke u. 2.

szekkutas

Szentesi

6600 Szentes,
Kossuth tér 6.

sztantics

Kübekházi

6756 Tiszasziget,
Szent Antal tér 10.

tiszasziget

Tömörkényi

6646 Tömörkény,
Ifjúság u. 8.

tomorkeny

6754 Újszentiván,
Felszabadulás u. 7.

polgarmesterihivatal

6794 Üllés,
Dorozsmai u. 40.

hivatal

6787 Zákányszék,
Lengyel tér 7.

info

6792 Zsombó,
Alkotmány u. 3.

polghiv

6720 Szeged, Tisza
Lajos körút 2–4.

hivatal

község

város

TISZASZIGET
község

TÖMÖRKÉNY
község

ÚJSZENTIVÁN
község

ÜLLÉS
nagyközség

ZÁKÁNYSZÉK
község

ZSOMBÓ
nagyközség

CSONGRÁD MEGYEI
Önkormányzat

E-MAIL CÍM

6635 Szegvár,
Szabadság tér 2.

Szegvári

SZÉKKUTAS
SZENTES

SZÉKHELY

@szegvar.hu

@vnet.hu

@szentes.hu

@vnet.hu

@tomorkeny.hu

@ujszentivan.hu

@ulles.hu

@zakanyszek.hu

@zsombo.hu

@csongrad-megye.hu
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TELEFON

HONLAP

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

63/364-800

szegvar.hu

Gémes László

Gyömbér
Ferencné

62/593-050

szekkutas.hu

Szél István

Hunyák
Zsuzsanna

63/510-300

szentes.hu

Szirbik Imre

Dr. Sztantics
Csaba

62/254-022

tiszasziget.hu

Ferenczi Ferenc

Dr. Gácsi Zoltán

63/577-020

tomorkeny.hu

Bánfi Sándor

Dr. Faragó Péter

62/277-021

ujszentivan.hu

Putnik Lázár

Dr. Szentirmay
Sára

62/282-122

ulles.hu

Nagy Attila Gyula

Dr. Borbás
Zsuzsanna

62/590-490

zakanyszek.hu

Matuszka Antal
István

Gárgyán István

62/595-555

zsombo.hu

Gyuris Zsolt

Dr. Csúcs Áron

62/886-840

csongrad
-megye.hu

Kakas Béla elnök

Vadász Csaba

