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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)

Idei harmadik Hivatali Tájékoztatónkat ajánlom örömmel Csongrád megye jegyzői,
munkatársaik és államigazgatási társszerveink figyelmébe.
Júniusi kiadványunkban megismerheti a járási hivatalok szezonális földhivatali
feladatait, számot adunk a vadgazdálkodás szabályozásának legfrissebb
változásairól, emellett helyi adózási, közszolgálati és anyakönyvi jogértelmezési
kérdésekről is olvashat. Az iskolaszünet beköszöntével különösen aktuálisak a
játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos fogyasztóvédelmi teendők.
Szokásunkhoz híven beszámolunk megyénk munkaerő-piaci helyzetéről, a
közigazgatáson belüli együttműködést pedig a területi és helyi szintű szervek
elérhetőségeinek folyamatos közlésével igyekszünk megkönnyíteni.
Szeretném figyelmébe ajánlani Önkormányzati Helpdeskünket, amelyen más,
önkormányzati és jegyzői munkát érintő szakmai információk között e Tájékoztató
anyagai is elérhetők.
Bízom benne, hogy cikkeinket hasznosnak találja és hozzá tudunk járulni munkája
sikeréhez, eredményességéhez.
Szeged, 2017. június 19.

dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott
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TÁJÉKOZTATÁS A FÖLDHIVATAL
AKTUÁLIS FELADATAIRÓL
Dr. Német Tünde
osztályvezető
(Szegedi Járási Hivatal · Hatósági Főosztály II. · Földhivatali Osztály)

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS
A Tfvt.1 minden földhasználó részére előírja a földhasznosítási kötelezettség
teljesítését. Ennek értelmében a föld használója köteles a termőföldet termeléssel
hasznosítani, vagy termelés nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a
gyom- és parlagfűmentes állapotot fenntartani. Évek óta visszatérő probléma a
parlagfüves területek által a lakosság széles körében elterjedt allergiás
megbetegedések nagy száma. A parlagfűvel borított területek felszámolása
egészségügyi okokból is elengedhetetlen.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.
Földhivatali Osztályának tisztviselői minden év július 1-ét követően az illetékességi
területen parlagfű-felderítést végeznek. A helyszínen a fertőzött területeket
műholdas helymeghatározó készülékkel felmérik és fényképfelvételeket készítenek
a parlagfűvel borított földekről. Ezt követően a felmért állapotot rögzítő
jegyzőkönyvet egy országosan egységes adatbázisba töltik fel.
A védekezés további feladatait a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztálya látja el. Az ő intézkedéseiknek köszönhetően sorra kerülhet
kényszerkaszálás elrendelése, illetve bírság kiszabása is.
A vonatkozó törvényi előírások érvényesülése, valamint a lakosság egészségi
állapotának védelme érdekében fontos felhívni minden földhasználó figyelmét a
parlagfű elleni össztársadalmi védekezésből rá eső feladatok fokozott
figyelemmel való ellátására.

1

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
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HATÁRSZEMLE
A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) hajtja végre. A
határszemlén a földhivatal elsősorban a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdéseiben előírt
hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését
ellenőrzi.
A hivatkozott jogszabályhelyek arra kötelezik a földhasználót, hogy a termőföldet a
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy a termelés folytatása
nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények
megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető
hasznosítás kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban
nyilvántartott területek esetén. Ezen földrészleteket kizárólag a művelési águknak
megfelelő termeléssel lehet hasznosítani. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása
földvédelemi bírság kiszabását vonja maga után. (Tfvt. 24. §)
A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének
ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének
feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási
egyezőségének vizsgálatára is.
A Földművelésügyi Minisztérium elrendelte a 2017. évi határszemle ellenőrzések
végrehajtását, ezért kérjük az érintettek figyelmének felhívását a jogszabályi
kötelezettségükre.
__________________
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JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSÉVEL
KAPCSOLATOS FENNTARTÓI
FELADATOK
Szűcs Péter
fogyasztóvédelmi szakügyintéző
(Szegedi Járási Hivatal · Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi
Főosztály · Fogyasztóvédelmi Osztály)

A játék rendkívül fontos szerepet tölt be a gyermekek fejlődési folyamatában. A
játszótéren található játékok tanulást segítő eszközök, ismeretszerzést tesznek
lehetővé, teljesen kötetlen gyakorlási lehetőséget jelentenek. Segítenek a
tájékozódás, az egyensúly fejlesztésében, a magasság és távolság felmérésében, a
használatuk során végzett erőkifejtés növeli a fizikai erőt.
A játszótéri eszközök használata azonban különböző veszélyeket, kockázatokat is
magában rejt. Megfelelő, a szabványok előírásait figyelembe vevő tervezéssel,
anyagválasztással, telepítéssel és rendszeres karbantartással azonban egyes
veszélyek kizárhatóak, mások csökkenthetőek, minimalizálhatóak, elfogadható
szinten tarthatóak. A cél az, hogy játék közben a gyermekek ne szenvedhessenek
maradandó károsodást, a játszótereken ne történhessenek halálos kimenetelű
balesetek.
2004 előtt hazánkban e terület nem volt jogilag szabályozva. 2004. február 1-jén
lépett hatályba a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.)
GKM rendelet, amely alapján a tulajdonosoknak vagy üzemeltetőknek 2005. június
30-ig kellett elvégeztetniük kijelölt szervezetekkel a hatályba lépés előtt telepített
játszótéri eszközök első ellenőrzését. Ezt követően a nem megfelelőnek értékelt
játszótéri eszközöket legkésőbb 2008. december 31-ig kellett a rendelet
követelményeinek megfelelő állapotúra alakítaniuk. Ezen túlmenően a játszótéri
eszközök tulajdonosai, illetve üzemeltetői kötelesek voltak a játszótéri eszközök
ellenőrzését évente legalább egyszer, a 2009. évtől legalább kétévente
elvégeztetni.
A 2012. május 18. napján hatályba lépett jogszabály-módosítás alapján a
játszóterek üzemeltetőinek az időszakos ellenőrzéseket csak 4 évente kell kijelölt
szervezettel elvégeztetniük. Az ezekről készült jegyzőkönyveket a kijelölt
szervezetek megküldik az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
megyeszékhely szerinti járási hivatala részére is. Az üzemeltetőknek nyilvántartást
kell vezetniük a játszóterekről, továbbá a játszótér és játszótéri eszköz létesítését,
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telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat a változást követő 30
napon belül kötelesek bejelenteni a járási hivatalnak.
A legutóbbi jelentős módosítás 2014. január 17. napján lépett hatályba, mely
szerint a gyártó már megfelelőségi nyilatkozattal is igazolhatja a játszótéri eszköz
biztonságosságát. A korábban egyedi megfelelőségi bizonyítvány (majd egyedi
megfelelőségi tanúsítvány) egyedi megfelelőségi igazolásra módosult. Számos
egyéb változás mellett módosításra került a részben megfelelő játszótéri eszköz
meghatározása is.
MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS
A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 2014. január 17. napján hatályba lépett
módosítása alapján a kijelölt szervezetek az időszakos ellenőrzések során már nem
vizsgálják a megfelelőségi igazolások meglétét. Ennek oka az, hogy egy régi
telepítésű, esetenként 30-40 éves játszótéri eszközök esetében felesleges a gyártó
megfelelőségi tanúsítványának megkövetelése, hiszen azok telepítésekor még nem
is létezett ez a jogszabályi előírás.
Ezekben az esetekben egyedi megfelelőségi tanúsítványt kellett elkészíteni, ami az
időszakos ellenőrzésekkel párhuzamosan történt. A gyakorlatban azonban az
időszakos ellenőrzések hivatottak igazolni azt, hogy az üzemeltetett játszótéri
eszközök megfelelő állapotban vannak. Az időszakos ellenőrzések során feltárt
hiányosságok, és az azok alapján megtett intézkedések biztosítják a játszótéri
eszközök biztonságos használatát. Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján az utólag
elkészített egyedi megfelelőségi tanúsítványoknak már nincs különösebb
jelentősége a játszótéri eszközök biztonságosságával kapcsolatban, a
fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálatainak sem része annak ellenőrzése, hogy a
telepített játszótéri eszközök és az ütéscsillapító játszótéri talajok rendelkeznek-e
kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű
külföldi megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy egyedi megfelelőségi bizonyítvánnyal /
tanúsítvánnyal / igazolással, vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A játszótéri eszközök új létesítése, nagyjavítása, cseréje vagy helyváltoztatása
esetén viszont használatba venni továbbra is a kijelölt szervezet által végzett, a
biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi
nyilatkozat vagy a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot
követően lehet.
A használatba vétel előtti ellenőrzés meglétét azoknál az eszközöknél szükséges
vizsgálni:
 amelyek telepítése óta még nem telt el az első időszakos ellenőrzés
lefolytatásához meghatározott idő (4 év); illetve
 amelyeknél nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás történt, és ahhoz
viszonyítva még nem telt el a következő időszakos ellenőrzés
elvégzéséhez előírt időtartam.
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IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
A vonatkozó rendelet kimondja, hogy a játszótéri eszköz üzemeltetőjének a
játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére
engedéllyel rendelkező szervezettel négyévenként kell elvégeztetni. A játszótéri
eszközök időszakos ellenőrzése a biztonságossági követelményeknek való
megfelelőségre, azok biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek
megfelelőségére irányul.
Az időszakos ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell kiállítani, amely
legalább a rendelet mellékletében meghatározott tartalommal.
A vizsgáló szervezeteknek a megvizsgált játszótéri eszközöket az alábbi három
kategória szerint kell értékelniük.
a) megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a
biztonságossági követelményeknek;
b) részben megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely teljes
mértékben nem elégíti ki e rendelet követelményeit, de a hiányosság az
eszköz biztonságos használatát nem veszélyezteti
c) nem megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel
meg a biztonságossági követelményeknek és az eszköz nem tehető
biztonságossá, kijavítása nem lehetséges.
A részben megfelelőnek értékelt játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell a
biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani, valamint a
nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszköz további használatát haladéktalanul
megakadályozni és azt elbontani.
2014. január 17. előtt a kijelölt szervezetek a legtöbb kifogásolt játszótéri eszközt
a „részben megfelelő” kategóriába sorolták be különféle kisebb-nagyobb,
biztonságosságot érintő problémák, hibák (pl. kiálló csavarvég, szálkás fafelület,
stb.) miatt. A jelenlegi meghatározás alapján („a hiányosság az eszköz
biztonságos használatát nem veszélyezteti”) ebbe a kategóriába jelenleg csak
azok az eszközök kerülhetnének, amelyek csak valamilyen adminisztratív jellegű
hiányossággal rendelkeznek.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a vizsgáló intézetek által feltárt hibák jelentős része
érinti ugyan a játszótéri eszközök biztonságos használatát, ami miatt a „nem
megfelelő” kategóriába kellene azokat sorolni, miközben a megállapított
hiányosságok kijavíthatók. Ez azt jelentené, hogy az üzemeltetőknek a legkisebb –
ráadásul javítható – hibával rendelkező eszközöket is el kellene bontaniuk, aminek
egyrészt közfelháborodás lenne a következménye, másrészt Magyarországon
lassan eltűnnének a játszóterek.
Áthidaló megoldásként a kijelölt szervezetek arra a megegyezésre jutottak, hogy az
ilyen eszközöket az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyveikben a „részben megfelelő”
kategória helyett „balesetveszélyes” minősítéssel látják el. Ennek alapját éppen a
vonatkozó rendelet 7. § (3) bekezdése szolgáltatja, miszerint ha a játszótéri eszköz
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balesetveszélyessé válik, az üzemeltetőnek haladéktalanul intézkedni kell az eszköz
használatának megakadályozása és annak egyidejű kijavítása vagy lebontása
érdekében.”
Így az üzemeltető szabadon dönthet arról, hogy a terméket kijavítja vagy elbontja,
nem kell automatikusan és mérlegelés nélkül elbontania a kifogásolt eszközt.
Nagyon fontos része a balesetveszélyesség miatti intézkedéseknek az, hogy a
részben megfelelőnek (balesetveszélyesnek), illetve a nem megfelelőnek
minősített játszótéri eszközök további használatát az üzemeltetőnek
haladéktalanul meg kell akadályoznia. Ez közterületi játszóterek esetében szokott
problémákat okozni, mert az elkerítéseket szolgáló szalagokat, vagy a figyelmeztető
táblákat gyakran letépik, leszaggatják, ezért azokat az üzemeltetőknek gyakran
ellenőrizni és pótolni kell. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzései során vizsgálja,
hogy a balesetveszélyes játszótéri eszközök használata mi módon van
megakadályozva.
NYILVÁNTARTÁS
A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. § (4) bekezdése előírja, hogy a játszótéri
eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről a 6.
melléklet szerinti adattartalommal az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri
eszköz üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg kell őrizni.
A nyilvántartás egyik legtöbbet kifogásolt része a játszótéri eszközök használatba
vételének, javításának, illetve elbontásának időpontjainak feltüntetése.
Tapasztalataink szerint az üzemeltetők elvégeztetik az időszakos ellenőrzéseket,
megteszik a szükséges intézkedéseket a feltárt hibák kijavítására, vagy az eszközök
elbontására, de azokat gyakran nem dokumentálják, nem vezetik fel a
nyilvántartásba.
A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzései során nem a naponta, hetente, havonta
elvégzett operatív ellenőrzések dokumentumait, hanem csak a nyilvántartás
meglétét és naprakész vezetését ellenőrzi.
__________________

8/41

FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI

MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP
CSONGRÁD MEGYE
2017. ÁPRILIS
Fejes Ágnes
elemző
(Foglalkoztatási Főosztály · Munkaerőpiaci Osztály)

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

Rendelkezésre álló álláshelyek száma

2016
április

2017

11 276
5 307
5 969
3 462
2 957
2 589
1 227
1 041
1 697
3 655
1 604
173
2 919
1 498
791
3 135
27,8%

március
fő
10 453
4 775
5 678
3 376
2 658
2 243
1 152
1 024
1 577
3 407
2 586
141
2 187
1 959
786
2 260
21,6%

április
9 859
4 477
5 382
3 177
2 479
2 146
1 099
958
1 436
3 276
1 496
147
2 244
173
812
2 262
22,9%

1 314

1 134

1 054

6,1

5,5

5,2

7 095

9 061

4 685

változás az előző
hónaphoz
évhez
%-ban
94,3
87,4
93,8
84,4
94,8
90,2
94,1
91,8
93,3
83,8
95,7
82,9
95,4
89,6
93,6
92,0
91,1
84,6
96,2
89,6
57,8
93,3
104,3
85,0
102,6
76,9
91,5
119,7
103,3
102,7
100,1
72,2
92,9

51,7

80,2

66,0

változás az előző
hónaphoz
évhez
főben
-594
-1 417
-298
-830
-296
-587
-199
-285
-179
-478
-97
-443
-53
-128
-66
-83
-141
-261
-131
-379
-1 090
-108
6
-26
57
-675
-166
295
26
21
2
-873
1,3%
-4,9%
-80

-260

-0,3

-0,9

-4 376

-2 410
* százalékpont

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

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
2016.
április
5 372
603
1 326
1 641
870
612
852
11 276
42 967
338 058
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A nyilvántartott álláskeresők aránya
(a gazdaságilag aktív népesség százalékában) %

Nyilvántartott
pályakezdő álláskeresők száma (fő)

Tartósan regisztrált álláskeresők
száma (fő)*

2017.
2017.
2016.
2017.
2017.
2017.
2017.
március
április
április
március
április
április
április
4 699
4 524
5,8
4,9
4,7
493
1 153
672
600
6,4
7,0
6,2
77
118
1 178
1 076
5,4
4,7
4,3
107
257
1 614
1 540
8,6
8,3
7,9
171
309
814
747
4,8
4,4
4,1
82
124
629
606
8,
8,0
7,7
64
146
847
766
6,9
6,7
6,0
60
155
10 453
9 859
6,1
5,5
5,2
1 054
2 262
42 577
39 148
7,5
7,3
6,7
4 104
9 612
350 831
307 356
7,5
7,6
6,7
31 531
80 099
* Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők állományában

*

*
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2017. ÁPRILIS VÉGÉRE, CSONGRÁD MEGYÉBEN A NYILVÁNTARTOTT
ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 10 EZER FŐ ALÁ CSÖKKENT
Csongrád megyében, 2017. április végén a nyilvántartott álláskeresők száma 9 859
fő, amely közel hatszáz fővel, 5,7%-kal lett alacsonyabb, mint az előző hó végi záró
létszám.
Az álláskeresők 46%-a (4 524 fő) a szegedi, 15,6% (1 540 fő) a makói, 11% (1 076 fő)
a hódmezővásárhelyi regisztrációban szerepelt.

4 000

4 524

4 699

5 000

5 372

6 000

Nyilvántartott álláskeresők száma Csongrád megyében
2016. április
2017. március
2017. április

3 000

0
fő

Szeged

Csongrád

Hmvhely

Makó

Szentes

Kistelek

766

847

852

606

629

612

747

814

870

1 540

1 614

1 641
1 076

600

672

603

1 000

1 178

1 326

2 000

Mórahalom

Egy hónap alatt minden járásban csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma.
Szegeden 175 fős (3,7%-os), Hódmezővásárhelyen 102 fős (8,7%-os), Mórahalom
térségében 81 fős (9,6%-os), Makón 74 fős (4,6%-os) létszámcsökkenés volt
megfigyelhető. Csongrádon 72 fővel (10,7%-kal), Szentesen 67 fővel (8,2%-kal),
Kisteleken 23 fővel (3,7%-kal) esett vissza a nyilvántartásban lévők száma.
A 2016. áprilisi adatokkal összevetve a tényadatokat, megyei szinten egy év távlatában
közel másfél ezer fős (1 417) – 12,6 százalékos – létszámcsökkenés következett be.
A járások közül Hódmezővásárhelyen 18,9%-kal (250 fővel), Szegeden 15,8%-kal (848
fővel), Szentesen 14,1%-kal (123 fővel) mérséklődött egy év alatt az álláskeresők
száma. Mórahalmon 10%-kal (86 fővel), Makón 6,2%-kal (101 fővel), Kisteleken és
Csongrádon minimálisan, 3-6 fővel lett alacsonyabb a regisztrációban lévők száma.
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ÁLLÁSKERESŐK RELATÍV SZINTJE
A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdaságilag aktív népesség
százalékában mért aránya) 2017. április végén – a márciusinál 0,3%-ponttal
alacsonyabb – 5,2% volt, az egy évvel korábbinál 0,9%-ponttal lett kedvezőbb.
10,0%

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

9,0%

8,0%

7,0%

6,1%
6,0%

8,6%

5,2%
5,0%

6,0%

6,9%
7,7%

8,0%
4,1%

4,8%

7,9%
4,3%

6,2%
4,7%

2,0%

1,0%

5,4%

6,4%

3,0%

5,8%

4,0%

0,0%
Szeged

Csongrád

Hmvhely

Makó

Szentes

Kistelek

Mórahalom

A mutató értéke a megye járásai közül továbbra is Szentesen volt a legalacsonyabb
4,1%-kal, de Hódmezővásárhely és Szeged térségében is 5% alatti a mutató
mértéke. Ebben a hónapban is Makó térségében volt legmagasabb a ráta értéke,
7,9%-kal. Egy év alatt Hódmezővásárhelyen és Szegeden 1,1-1,1%-pontos,
Mórahalmon 0,9%-pontos csökkenés következett be. A többi járásban 0,2-0,7
százalékpont között alakult a visszaesés mértéke.
PÁLYAKEZDŐK, TARTÓSAN ÁLLÁSKERESŐK, ISKOLAI VÉGZETTSÉGSZERINTI
ÖSSZETÉTEL
2017. április végére a nyilvántartásban szereplő pályakezdők száma 1 054 főre
csökkent, a regisztráltak 10,7%-át képviselik. A fiatalok száma egy hónap alatt 80
fővel csökkent, ezzel párhuzamosan 260 fővel, 20%-kal elmaradt a 2016. áprilisi
pályakezdő zárólétszámtól is.
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Álláskeresőink 64,4%-a (6 343 fő) kevesebb, mint fél éve; 12,7%-a 6 hónapnál
régebben, de 12 hónapnál rövidebb ideje; 22,9%-a (2 262 fő) egy éve, vagy annál
hosszabb ideje szerepel folyamatosan a nyilvántartásban, tehát tartósan regisztrált
álláskereső. E réteg aránya a járásokban 16 és 25% között mozog, Szentesen a
legalacsonyabb, Szegeden a legmagasabb. A tartósan munka nélkül lévők száma
egy hónap alatt nem változott, egy év távlatában pedig 873 fővel, 28%-kal
csökkent.
Nyilvántartott álláskeresők számának iskolai végzettség szerinti megoszlása
2017. április
diplomások

gimnázium

100%
35
90%

72

szakközépiskola, technikum
51

60

szakmunkásképző, szakiskola
21

62

76

86

33
958

107

686

általános iskola

ált. iskolai végz. nélkül
2 199

17 090

3 930

30 647

55

63
1 099
263

80%
650

91

6 520

237

70%

60%

131
86
215

44 261

2 146

393

1 123

155

161
50%

80 062

224
11 121

303
2 479
199

40%
1 044
30%
648
20%

10%

0%

114 699

232

220

305
351

2 873
199

918

103
Szeged

13 631

31
Csongrád

27
Hmvhely

78
Makó

11
Szentes

36
Kistelek

18

304

1 747

20 590

Mórahalom

Csongrád
megye

Dél-Alföld

Ország

Csongrád megyében az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele egy
hónap alatt kisebb mértékben változott. 2017. április végén a megyében
nyilvántartott álláskeresők 32,2%-a, 3 177 fő legfeljebb általános iskolát végzett,
egynegyedük szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű (2 479 fő). Az álláskeresők
18,6 százaléka (1 831 fő) szakközépiskolában, három százaléka technikumban
fejezte be tanulmányait. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya 11 százalék
(1 099 fő). Diplomával az álláskeresők mintegy tíz százaléka rendelkezett, számuk
958 fő volt a vizsgált hónap végén. A felsőfokú végzettségűek 72%-a (686 fő) a
szegedi nyilvántartásban szerepel.
A megyében a legfeljebb általános iskolát végzettek száma egy hónap alatt
kettőszáz fővel, 6%-kal, a szakmunkásoké 179 fővel, az érettségizetteké 150 fővel, a
diplomásoké 66 fővel, 6,4%-kal lett alacsonyabb.
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Az országban nyilvántartott álláskeresők 44%-a alacsony iskolai végzettségű
(legfeljebb általános iskolát végzett), 26%-uk szakmunkás, 14,4%-uk
szakközépiskolát, technikumot fejezett be, 10%-uk gimnáziumban érettségizett,
5,6%-uk diplomás.
Szeged járásban a nyilvántartásban lévők 22,6%-a rendelkezik legfeljebb
általános iskolai végzettséggel, 23%-uk szakmunkás, egynegyedük
szakközépiskolát, technikumot fejezett be, 14,4%-uk gimnáziumban érettségizett, a
diplomások aránya 15%-os.
A hódmezővásárhelyi térségben a nyilvántartott álláskeresők 35%-a alacsony
iskolai végzettségű, 28%-uk szakmunkás, 22%-uk szakközépiskolát, technikumot
fejezett be, 8%-uk gimnáziumban érettségizett, 7%-uk diplomás.
ÁLLÁSHELYEK
2017. április hónapban a megye foglalkoztatási osztályain bejelentett új álláshelyek
száma 1 769 db volt. A hónap elején meglévő 2 916 álláshellyel együtt mintegy
négyezer-hétszáz álláslehetőséget tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső
ügyfeleinknek.
3 000

895

Felkínált álláshelyek száma a hónap során Csongrád megyében
2017. április
Havi bejelentett
Nyitó

2 000

1 000

1 776

76
54

0
fő

Szeged

Csongrád

206
323
Hmvhely

259
153

154
89

Makó

Szentes

87
203

92
318

Kistelek

Mórahalom

A tárgyhónapban rendelkezésre álló állásbejelentések 56%-a volt támogatott
foglalkoztatásra (főleg közfoglalkoztatás) vonatkozó igény, az általános, nem
támogatott álláslehetőségek száma 2 057 db volt, mely 386-tal, 23%-kal több a
márciusinál. Az új állások 52%-ának betöltéséhez legfeljebb általános iskolai
végzettség elegendő volt, egynegyedéhez szakmunkás, illetve szakiskolai
végzettség, 20%-ához érettségi, 3%-ához diploma volt szükséges. Az április
hónapban érvényes munkaerőigények egyharmada a közigazgatás
(közfoglalkoztatás), közel egynegyede az ipar (beleértve az építőipart is), 9%-a az
adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység területéről származott.
––––––––––––––––––
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A VAD VÉDELMÉRŐL, A
VADGAZDÁLKODÁSRÓL, VALAMINT
A VADÁSZATRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY
JEGYZŐKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSAI
Dr. Bihari Márta
hatósági szakügyintéző
(Jogi és Hatósági Főosztály · Hatósági, Építésügyi és Oktatási
Osztály)

2017. március 1. napjától megváltoztak a Vtv.-ben1 meghatározott, a jegyző által
lefolytatandó kárfelmérési (korábban kárbecslési) eljárás szabályai. A változtatások
elsősorban a határidőket érintik, illetve a jogalkotó a kárbecslés helyett a
kárfelmérés fogalmát vezeti be, továbbá lehetőséget teremt az eljárásban másik
szakértő kirendelésére.
A Vtv. 81. § (1) bekezdése szerint a károsultnak az okozott kár megtérítése iránti
igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított 15 (korábban: 30)
napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.
A Vtv. 81. § (2) bekezdése értelmében, ha a károsult és a kárért felelős személy
között a közléstől számított 5 (korábban: 8) napon belül nem jön létre egyezség, és
a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a
jegyzőtől 5 (korábban: 8) napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult
és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési
(korábban: kárbecslési) eljárás lefolytatását.
A Vtv. 81. § (3) bekezdése szerint a kár megállapítására a szakértőt a jegyző 3
(korábban: 8) munkanapon belül rendeli ki.
A Vtv. 81. § (4) bekezdése értelmében a kár felmérését a kirendeléstől számított 5
(korábban: 8) napon belül kell lefolytatni.
A Vtv. 81. §-a új (4a) bekezdéssel egészült ki, melynek értelmében a vadászatra
jogosult, illetve a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén három
munkanapon belül kérheti másik szakértő kirendelését a költségek előlegezése

1

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
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mellett. Ebben az esetben a kárral érintett földterületen lévő termények
betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor.
A Vtv. 81/A. §-a nem módosult: a kárfelmérési eljárásra továbbra is a Ket.
meghatározott §-ait kell alkalmazni.
Kérjük, hogy a vadkárral kapcsolatos bejelentések esetén a jegyzők a fentiek
figyelembevételével szíveskedjenek eljárni.
__________________
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI
ADÓHATÓSÁGHOZ BENYÚJTOTT
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSOK
KAPCSÁN A KÉPVISELETI
JOGOSULTSÁG VIZSGÁLATÁNAK
KÉRDÉSÉRŐL
Jogi és Hatósági Főosztály · Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály
a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján

A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya a 2017. május hó 19. napján kelt
NGM/18121/2017. számú levelében az alábbiakról tájékoztatta az önkormányzati adóhatóságokat:

„A 12993/2017. számon kiadott Tájékozatóm I. pontja a bevallásbenyújtó
képviseleti jogosultságának adóhatósági vizsgálatára vonatkozó részletes szakmai
álláspontot tartalmazott. Ennek ellenére az utóbbi napokban beérkezett adózói
beadványokból, megkeresésekből egyes önkormányzati adóhatóságok
törvénysértő gyakorlatára derült fény.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 42/D. § (2) bekezdése szerint „az
állami adóhatóság a hozzá beérkezett, az (1) bekezdés szerint – állami adóhatóság
hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó
rendelkezések értelemszerű alkalmazásával – benyújtott adóbevallást a bevallásbenyújtásra kötelezett azonosítását követően”, tartalmi vizsgálat nélkül megküldi az
illetékes önkormányzati adóhatóságnak. A dőlt betűs normaszöveg az ÁNYK
rendszerében benyújtott iparűzési adóbevallások kapcsán a bevallás-benyújtó
képviseleti jogosultságának vizsgálatát kizárólag az állami adóhatóság (NAV)
hatáskörébe utalja, ezen feladatát – a korábbiaktól eltérően – a NAV ellátja.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 7. § (5) bekezdés első és
második mondata szerint „az adózó a képviselet ellátására állandó
meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti, ezen
meghatalmazás, megbízás az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt
az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített
formanyomtatványon jelenti be”.
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A Htv. és az Art. idézett jogszabályhelyeinek összefüggései alapján a NAV a hozzá
benyújtott iparűzési adóbevallások kapcsán azt vizsgálhatja, hogy az iparűzési
adóalany (Adózó) adóbevallását benyújtó jogosult-e az Adózó NAV hatáskörébe
tartozó közterhét illető ügyben az előtte való képviseletre, az Egységes Képviseleti
Adatlap tartalmának megfelelően.
A hivatkozott törvényi szabályokból egyértelműen következik, hogy az
önkormányzati adóhatóság a NAV-on keresztül hozzá beérkezett iparűzési
adóbevallások benyújtójának az önkormányzati adóhatóság előtti eljárásra való
képviseleti jogosultságát nem vizsgálhatja. Az előzőekből következően az
önkormányzati adóhatóság törvénysértően jár el akkor, ha a NAV-on keresztül
hozzá beérkezett adóbevallást nem tekinti alaki szempontból érvényes
bevallásnak, azért annak érvénytelenségéről ad tájékoztatást, meghatalmazás
hozzá való benyújtására hívja fel az adóalanyt, vagy újbóli bevallás-benyújtás
elmaradása esetére mulasztási bírság kiszabását helyezi kilátásba.”
__________________
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CSÖKKENTHETŐ-E A HELYI
IPARŰZÉSI ADÓ A KÜLFÖLDI
AUTÓPÁLYÁK, AUTÓUTAK ÉS
FŐUTAK HASZNÁLATÁÉRT
FIZETENDŐ HASZNÁLATI DÍJ 7,5%ÁVAL?
Dr. Kazy Zoltán
hatósági szakügyintéző
(Jogi és Hatósági Főosztály · Hatósági, Építésügyi és Oktatási
Osztály)

Adóigazgatási eljárásban települési önkormányzat adóhatósága részéről merült fel
helyi iparűzési adóval összefüggésben az alábbi kérdés: „csökkentheti-e a vállalkozó
a helyi iparűzési adó összegét a külföldi úthasználati díj 7,5%-ával vagy ez a
lehetőség csak a belföldön megfizetett úthasználati díj esetében lehetséges?”
A Htv.1 40/A. § (1) bekezdés b) pontja ugyanis a helyi iparűzési adóval
összefüggésben kimondja, hogy a székhely, illetőleg a telephely szerinti
önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak
összegéig terjedően levonható az adóalany által a ráfordításként, költségként az
adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak
használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, autóutak és
főutak használatáért fizetendő használati díjnak (a továbbiakban együtt: útdíj) a
7,5%-a. Fontos leszögezni azt is, hogy a hivatkozott jogszabályhelyben a jogalkotó 2
eltérő rendeltetésű díjat jelöl meg a továbbiakban együtt útdíjnak; melyek
fogalom-meghatározását az Útdíjtv. értelmező rendelkezései adják meg.
Az Útdíjtv.2 2. § 18. pontja rögzíti, hogy útdíj: az útdíjköteles elemi útszakasz
használatáért fizetendő, általános forgalmi adót is magában foglaló, a megtett úttal
arányos úthasználat alapján az útdíjszedő által kivetett díj; míg az Útdíjtv. 2. § 10.
pontja értelmében használati díj: a használati díjköteles útszakasz használatáért a

1
2

1990. évi C. törvény a helyi adókról
2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal
arányos díjról
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használati jogosultság időtartamára – a Kormány által rendeletben meghatározott
díjkategóriába tartozó gépjárművek által – fizetendő, általános forgalmi adót is
magában foglaló díj. Mindezek mellett az Útdíjtv. 3. § (5) bekezdése szerint
ugyanazon útszakasz használatáért ugyanazon gépjármű után nem keletkezhet
egyszerre használati díj és útdíj fizetési kötelezettség.
A Htv. jelenleg is hatályos 40/A. § (1) bekezdés b) pontjának az utolsó módosítására
2016. január hó 1. napján került sor. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény
indokolása szerint:
„a hatályos szabályozás alapján a belföldi elektronikus útdíj-köteles úthálózat
használatáért megfizetett és ráfordításként, költségként elszámolt e-útdíj 7,5%-a
2013. július 1-jétől levonható a fizetendő iparűzési adóból. A törvény a ráfordításként,
költségként elszámolt külföldön megfizetett útdíj, valamint az autópályák, autóutak
és főutak használatáért az autóbuszok után hazánkban megfizetett úthasználati díj
7,5%-át is levonhatóvá teszi az iparűzési adóból. A módosítás egyfelől egyértelművé
teszi, hogy mind a külföldön megfizetett útdíjnak, mind a belföldön megfizetett
úthasználati díjnak a 7,5%-a vonható le az iparűzési adóból”.

A hivatkozott törvény indokolásából álláspontom szerint egyértelműen
levezethető, hogy kizárólag a belföldön megfizetett használati díj 7,5%-ával
csökkenthető a helyi iparűzési adó összege.
__________________
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NYILVÁNOSSÁ VÁLT AZ
ÖNKORMÁNYZATI HELPDESK
Dr. Gyüre Izabella
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

Az önkormányzatok hatékonyabb tájékoztatására létrehozott Önkormányzati
Helpdesk 2017 májusában teljes körűen nyilvánossá vált. A
onkormanyzat.csmkh.hu weboldalra történő belépés már nem igényel
felhasználónév- és jelszóhasználatot, így a bejegyzések, szakmai tájékoztatók
korlátozás nélkül minden érdeklődő számára hozzáférhetőek.
A Helpdesk (az alapvető tájékoztatási rendeltetése mellett) kommunikációs
csatornaként is működik: az önkormányzatoknak lehetőséget biztosít arra, hogy
akár a felületen olvasott bejegyzésekhez kapcsolódóan, akár azoktól függetlenül
feltegyék szakmai kérdéseiket, állásfoglalás-kéréseiket a Kormányhivatalnak.
Ehhez kapcsolódóan kiemeljük, hogy bár a felület nyilvánosan olvasható, az itt
történő történő kérdezés jelszóhoz kötött lehetőség, így változatlanul kizárólag az
önkormányzatok számára áll nyitva.
Ismeretes, hogy a kérdések – adatvédelmi okokból, valamint az önkormányzatok
és egyéb érintettek érdekeinek védelme érdekében – anonimizáltan, a megoldás
lényegének ismertetésével kerülnek megválaszolásra a felületen. Amennyiben az
önkormányzat a Helpdesken keresztül feltett kérdésére egyénileg, aláírt levélben is
szeretne választ kapni, kérjük, a kérdés megfogalmazásakor ezt jelezze felénk.
Tapasztalataink szerint az Önkormányzati Helpdesk egyre népszerűbb tájékozódási
forma a Jegyző Kollegák körében, így célszerűnek mutatkozott mindazon
Kormányhivatali szervezeti egységek bevonása, amelyek feladat- és hatásköre
érintheti az önkormányzatok munkáját. Ebből adódóan az önkormányzatok
bátran feltehetik kérdéseiket, nemcsak jogalkotási, működési és döntéshozatali
témakörökben, hanem bármely hatósági, közigazgatási tárgykört érintően is.
Újdonságként említhető még, hogy ezt követően a Hivatali Tájékoztató cikkei is
minden esetben elolvashatók az Önkormányzati Helpdesken.
Bízunk abban, hogy az Önkormányzati Helpdesk nyilvánossá tételével, tartalmának
bővítésével és a felület folyamatos korszerűsítésével hatékonyan támogathatjuk az
önkormányzatok szakmai munkáját.
__________________
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KINEVEZHETŐ-E AZ ÓVODAVEZETŐ 5
ÉVET MEGHALADÓ IDŐTARTAMRA?
Dr. Gyüre Izabella
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

Az óvodavezető jogviszonyát alapvetően szabályozó Kjt.1 23. § (3) bekezdése
értelmében a vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.
A köznevelési intézmény vezetőjének jogviszonyával kapcsolatban – így az
óvodavezetőre vonatkozóan is – az Nkt.2 is tartalmaz előírásokat, melynek 68. § (4)
bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„(4) Ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési
intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a
határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július
1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés
lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi
előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb
hat hónappal korábban vagy később járna le.”

A hivatkozott rendelkezések összevetésével megállapítható, hogy a Kjt.-nek a
kinevezés időtartamára (max. 5 év) vonatkozó rendelkezéséhez képest a Nkt. 68. §
(4) bekezdése speciális előírást állapít meg, amely lehetővé teszi, hogy 5 évnél
legfeljebb hat hónappal rövidebb vagy hosszabb időre is kinevezhető legyen a
vezető, annak érdekében, hogy a megbízás utolsó napja július 1-jétől augusztus 15ig terjedő időszakra essen.
Összegzésképpen elmondható, hogy az Nkt. 68. § (4) bekezdése szerinti esetben
az óvodavezető 5 évet legfeljebb 6 hónappal meghaladó időtartamra is
kinevezhető.
__________________
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2

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
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A FŐÁLLÁSÚ POLGÁRMESTERT
MEGILLETI-E A GYERMEKEK UTÁN
JÁRÓ PÓTSZABADSÁG?
Dr. Csongrádi Helga
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

A Kttv.1 VII/A. fejezete tartalmazza a főállású polgármester és alpolgármester
foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. A törvény
225/L. §-a sorolja fel azokat a Kttv. rendelkezéseket, amelyeket a speciális
szabályok mellett a polgármesteri (alpolgármesteri) foglalkoztatási jogviszonyra
megfelelően alkalmazni kell.
A szabadság tekintetében a Kttv. 225/C. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a
főállású polgármestert évi huszonöt munkanap alapszabadság és tizennégy
munkanap pótszabadság illeti meg. A Kttv. általános szabályai között a szabadság
számítására vonatkozó rendelkezéseket a 100.-102. §-ok állapítják meg, a 225/L. §
ezek közül egyedül a 100. § (2) bekezdését rendeli alkalmazni. Vagyis a Kttv.
225/C. § (1) bekezdésében és a 100. § (2) bekezdésében foglaltakon felül más
jogcímen szabadság (pótszabadság) megállapítására a polgármester tekintetében
nincs lehetőség.
A leírtak alapján a Kttv. 102. §-a, amely a 16 évesnél fiatalabb gyermekek utáni, a
gyermek születése esetén járó, valamint az egészségkárosodás megállapítása
miatti pótszabadságról rendelkezik, a polgármesteri (alpolgármesteri)
foglalkoztatási jogviszony tekintetében nem alkalmazható.
__________________

1

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
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ANYAKÖNYVI RENDELETEKKEL
KAPCSOLATOS JOGI CSEMEGÉK A
MÁJUSI CÉLVIZSGÁLAT TÜKRÉBEN
Dr. Valastyán Réka
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály)

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó szabályokat minden
rendeletnek tartalmaznia kell?
Nem. A bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó rendelkezéseket csak a megyei
jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti önkormányzatok
rendeleteiben kell szabályozni, sőt az Anyakönyvi tv.1 9. és 31. §-ai értelmében
kizárólag nekik van felhatalmazásuk e tárgyban rendeletalkotásra.
Szabályozhatja-e az önkormányzati rendelet a díjfizetés meghatározása mellett,
hogy amennyiben az egyik fél helyi lakos, akkor a házasulók vagy mentesülnek a
díjfizetés alól, vagy kedvezményben részesülnek?
Lehetséges ilyen mentességet/kedvezményt megállapítani. Habár a törvényi
felhatalmazás erről külön nem tesz említést, azonban a díj meghatározásának
részeként a kedvezmények szabályozása is önkormányzati mérlegelés tárgya. A
polgárok közötti ilyen különbségtétel pedig nem jelent kikerülhetetlen hátrányt,
hiszen a házasulandók szabadon eldönthetik, hogy megfizetik-e a díjat, vagy másik
– a többletszolgáltatást a nem helyben lakóknak is ingyenesen kínáló – településen
tartják az esküvőjüket.
A Miniszterelnökség munkaterve szerint azt is vizsgálni volt szükséges, hogy a
tárgykörben módosított, újonnan megalkotott vonatkozó rendeletek az önkormányzati
honlapon közzétételre és az NJT felületre feltöltésre kerültek-e. Ebben a
vonatkozásban mi számít módosított és mi újonnan megalkotott rendeletnek?
Az NJT rendelet2 4. §-a alapján a 2013. július 1-i határnapot tekintjük „vízválasztónak”,
mivel ettől az időponttól kellett feltölteni az NJT rendszerbe a rendeleteket,
megalkotásuk és a legutóbbi módosításuk időpontja alapján. Az ennél régebbi – és
2013. július 1. óta nem is módosított – rendeletekre nem vonatkozik az

1
2

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról
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önkormányzatok publikálási kötelezettsége. Ettől függetlenül az önkormányzat
honlapján mindenképpen szükséges közzétenni a rendeletet. Üdvözlendők azok az
esetek, amikor bár a rendeletalkotás időpontja alapján nem volt kötelező az NJTben történő közzététel, azonban ezt az önkormányzat önként megtette.
Az anyakönyvvezető díjazásánál a rendeletnek tartalmazni kell a hivatali
munkaidőn túli munkavégzésen felül a hivatali helyiségben (akár munkaidőben,
akár munkaidőn kívül) történő anyakönyvi eseményre vonatkozó szabályokat is?
A rendeletekben nem mindig tesznek kifejezetten különbséget az
önkormányzatnak fizetendő díj és az anyakönyvvezetőnek fizetendő díj között.
Inkább úgy szabályozzák, hogy a díj mértéke egy meghatározott összeg, és ennek
egy része (adott összeg) illeti meg az anyakönyvvezetőt, vagy választása szerint a
Kttv. szerinti szabadidő. Ezt a megoldást elfogadhatónak tekintjük.
Az is jogszerű megoldás azonban, ha külön-külön állapítja meg a rendelet a
jogosultaknak fizetendő díjat, tulajdonképpen négy esetet megkülönböztetve:
 önkormányzatnak fizetendő díj hivatali helyiségen kívüli esketésnél,
 önkormányzatnak fizetendő díj hivatali munkaidőn kívüli esketésnél,
 anyakönyvvezetőnek fizetendő díj hivatali helyiségen kívüli esketésnél,
 anyakönyvvezetőnek fizetendő díj hivatali munkaidőn kívüli esketésnél.
Az Anyakönyvi tv. úgy fogalmaz, hogy a többletszolgáltatásért kell a díjat
megfizetni. Az, hogy az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn túl dolgozik,
mindenképpen többletszolgáltatás a részéről. Kizárólag emiatt említi külön az
Anyakönyvi tv. 19. § (2) bekezdése a munkaidőn kívüli szolgáltatás díjazását, mert
ilyen esetben választhatja, hogy a díjazás helyett szabadidő kedvezményt kér
(tulajdonképpen „csúsztat”). A munkaidőben külső helyszínen történő esketésnél
nincs ilyen választási lehetőség, ott csak díjazást kaphat. Ennek kapcsán előfordul,
hogy az anyakönyvvezető díjazásának meghatározása pontatlan: félreérthető úgy,
hogy a hivatali helyiségen kívüli közreműködésért mindenképpen választhat
szabadidőt (függetlenül attól, hogy munkaidőben történik-e).
Az is előfordul, hogy valamelyik önkormányzat csak a külső helyszínen tartandó
esküvőért kér díjazást, a hivatalban munkaidőn kívül is ingyen biztosítják az
esketést. Álláspontunk szerint ez sem jogsértő, mivel az önkormányzat dönti el,
hogy merülnek-e fel olyan költségek, amikre kérhetné a díjazást.
Mindazonáltal ha az önkormányzat díjat szed, abból mindenképpen kell juttatnia
az anyakönyvvezető részére is. Tehát az önkormányzat azt mérlegelheti, hogy szede díjat vagy sem (esetleg kedvezményeket ad, mentességeket állapít meg). Azt
azonban nem teheti meg, hogy szed díjat, de csak „saját részre”, tehát hogy a
juttatásból az anyakönyvvezető nem részesül (ide nem értve azt az esetet, ha nem
kéri a díjat, mert inkább a szabadidőt választja).
Jogszerű-e az önkormányzati rendeletben az „anyakönyv védelmére” vonatkozó
szabály annak ellenére, hogy már a klasszikus nagy anyakönyv nem használatos?
Lehetnek még olyan helyek, ahol tartanak egy fóliánst a hagyomány kedvéért, amit
esetlegesen látványosan alá lehet írni az esküvőn; bár ez nem egyenlő a hivatalos
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anyakönyvvel, a védelemre vonatkozó szabályokat erre alkalmazzák. Ez
megítélésünk szerint elfogadható mint helyi sajátosság.
Amennyiben az anyakönyvvezetőnek ruhapénzt szeretnének adni, akkor
belefoglalhatják-e az anyakönyves rendeletbe?
Amennyiben az anyakönyvvezetőnek ruhapénzt szeretnének adni, akkor az
anyakönyves rendelet helyett inkább a – jegyző által kiadott – közszolgálati
szabályzatban érdemes rendezni ezt a kérdést, mivel az Anyakönyvi tv.
felhatalmazása erre nem terjed ki.
Probléma-e az, ha a rendelet a fizetendő díjak vonatkozásában nem utal ÁFA
fizetési kötelezettségre?
A díjak tekintetében általánosságban elmondható, hogy a rendeletek néhol nettó,
máshol (többségében) bruttó összeget jelölnek meg. Az ÁFA kötelezettség nem
kötelező elem, mivel az ÁFA fizetés egyébként sem a rendelet miatt áll fenn,
hanem a törvény alapján, tehát független attól, hogy a helyi rendeletben említik-e
vagy sem.
Sok rendelet része mellékletként az anyakönyvi esemény engedélyezése iránti
kérelem. Jogszerű-e az, ha nem pontosan veszik át az Anyakönyvi tv. 18. § (3)
bekezdésében foglalt feltételeket (bővítik, kihagynak belőle, stb.)?
Az Anyakönyvi tv. 18. § (3) bekezdése a kötelező elemeket sorolja fel. Az
elképzelhető, hogy emellett még plusz elemet is tesznek bele, további garanciát
kérve. Ha azonban a kötelező elemek nem szerepelnek a nyilatkozaton, az nem
jogszerű.
A rendelet tartalmazhat-e egyéb családi eseményről (névadó, állampolgársági
eskü, házassági évforduló) szóló rendelkezéseket?
Nem. Ebben az esetben a helyi jogalkotó túlterjeszkedik az Anyakönyvi tv. 96. §ában adott felhatalmazás keretein, mivel a rendeletek kizárólag a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó szabályozást rögzíthetnek.
Közös önkormányzati hivatal esetében elegendő-e, ha csak a székhelytelepülés
alkotja meg az anyakönyves rendeletet?
Nem. Az Anyakönyvi tv. 96. §-ában foglalt felhatalmazás címzettje a települési
önkormányzat. Téves rendeletalkotási gyakorlat az, ha az anyakönyvi eljárásokra
vonatkozóan a közös önkormányzati hivatalt működtető települések nem alkotnak
külön-külön rendeletet, hanem csupán az egyik – jellemzően a székhely – település
rendelkezik a többi település vonatkozásában is.
__________________

25/41

HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK

KORMÁNYABLAKOK
CSONGRÁD MEGYÉBEN

Csongrádi Járási Hivatal

6640 CSONGRÁD, Justh Gyula u. 2/b

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Ady Endre u. 14.

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal (Mindszent)

6630 MINDSZENT, Köztársaság tér 6.

Kisteleki Járási Hivatal

6760 KISTELEK, Árpád u. 3.

Makói Járási Hivatal

6900 MAKÓ, Széchenyi tér 22.

Mórahalmi Járási Hivatal

6782 MÓRAHALOM, Millenniumi sétány 17.

Szegedi Járási Hivatal (Szeged Nova)

6726 SZEGED, Szőregi út 80.

Szegedi Járási Hivatal (Megyeháza)

6722 SZEGED, Rákóczi tér 1.

Szegedi Járási Hivatal (TESCO Szeged Extra)

6724 SZEGED, Rókusi krt. 42-64.

Szentesi Járási Hivatal

6600 SZENTES, Kossuth tér 6.

Nyitva tartás:

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
––––––––––––––––––
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Csongrád
Hódmezővásárhely
Kistelek
Makó
Mindszent
Mórahalom
Szentes

7 - 17
8 - 16
8 - 16
8 - 18
8 - 12

Szeged
3 helyen

7 - 17
8 - 20
8 - 20
8 - 18
8 - 20
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A CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL VEZETŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI
KÖZPONTI postacím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. | telefon: 62/562-663 | fax: 62/562-601 | e-mail: vezeto@csongrad.gov.hu
szervezeti egység

vezető

Kormánymegbízott

dr. Juhász Tünde

62/562-607
30/250-8973

juhasz.tunde

Igazgató

Zakar Péter

62/562-654

zakar.peter

Balogh Diána

62/562-684

balogh.diana

Állami Főépítész
Biztonsági vezető

Gyura Szabina
Dr. Makai Éva
Tóth Renáta
Sári Zsolt
Farkas Gábor

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

Kommunikációs vezető

Varga Márta

62/562-684
62/562-606
62/562-606
62/680-120
62/562-605
62/562-604

Titkár

Meleg Károly

62/621-450
70/436-2311

meleg.karoly

Titkárhelyettes

Csepregi Balázs

62/621-452

csepregi.balazs

Belső ellenőrzési vezető

Herczegh Róbert László

62/621-437

herczegh.robert

Főosztályvezető

Budai László

62/561-500
30/677-7875

budai.laszlo

Alapkezelő Osztály
Közfoglalkoztatási Osztály
Munkaerőpiaci Osztály

Tóth Aranka
Janovics Péter
Bakos László Attila

62/561-508
62/561-552
62/561-502

toth.aranka
janovics.peter
bakos.laszlo

Titkárság
Kormánymegbízotti Kabinet

Védelmi Bizottság Titkársága
Belső Ellenőrzési Osztály

Foglalkoztatási Főosztály
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telefon

70/436-1518

70/337-2689

30/903-8381
70/436-4008

@csongrad.gov.hu

varga.marta
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Jogi és Hatósági Főosztály

Működést Támogató Főosztály

szervezeti egység

vezető

Főosztályvezető

dr. Bangha Ágnes

62/680-683
70/382-9177

bangha.agnes

Földhivatali Osztály
Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály
Jogi és Koordinációs Osztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
Társadalombiztosítási Osztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály

dr. Regős-Benák Edit
dr. Bereczky Katalin
dr. Baunoch Magdolna

62/680-157
62/562-626
62/562-695

regos.edit
bereczky.katalin
baunoch.magdolna
mezey.robert
muzsik.anita
semperger.zsolt

Főosztályvezető

Schleining Ibolya

62/562-611
62/680-231
62/562-685
62/621-467

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
Humánpolitikai Osztály
Informatikai Osztály
Pénzügyi Osztály
Projekt Osztály
Számviteli és Támogatási Osztály

Szabó Gábor
dr. Pap Ágnes
Mityók Mihály
Fődi Edit
dr. Bakos Tamás
Mátó Melinda
dr. Bosnyákovits
Tünde
dr. Lamperné dr. Horváth Éva
dr. Kiss Edit
dr. Kátai Andrea

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

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

horvath.eva
kiss.edit
katai.andrea

dr. Szubally Brúnó

62/680-800
62/681-716
62/681-763
63/814-711

hivatalvezető

70/436-2310

szubally.bruno

Foglalkoztatási Osztály

Németh Anna

hivatalvezető-helyettes

63/814-741

nemeth.anna

Földhivatali Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Kormányablak Osztály

Bagi Rita

63/814-722

bagi.rita

63/814-717

otvos.agnes

Főosztályvezető
Népegészségügyi és Élelmiszerláncbiztonsági Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
Laboratóriumi Osztály

CSONGRÁDI JÁRÁSI HIVATAL
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telefon

@csongrad.gov.hu

(nincs kinevezve)

dr. Mezey Róbert
Muzsik Anita
dr. Semperger Zsolt

30/218-6359

70/680-5587

schleining.ibolya

bosnyakovits.tunde

(nincs kinevezve)

dr. Ötvös Ágnes
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szervezeti egység

vezető

telefon

dr. Égető Gábor

62/681-018

hivatalvezető

70/450-3113

egeto.gabor

dr. Szegény Judit

62/681-004

szegeny.judit

Járási Hivatalvezetői Titkárság

dr. Fülöp Renáta
Réczi Zsanett
Rostás Ferencné

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

fulop.renata
reczi.zsanett
rostas.ferencne

Főosztályvezető

Schultz József

62/814-905

schultz.jozsef

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

(nincs kinevezve)

Király János
dr. Szabó Csilla
Kertész Péter

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

kiraly.janos
szabo.csilla
kertesz.peter

Főosztályvezető

dr. Kun Andrea

62/680-850

kun.andrea

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Földművelésügyi Osztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály

dr. Borka Attila
dr. Kovács Gábor
Borcsik Zoltán

62/681-072
62/680-784
62/535-740

borka.attila
kovacs.gabor
borcsik.zoltan

Főosztályvezető

(nincs kinevezve)

Építésügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály

62/681-015
62/242-895
62/681-054
62/681-005

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

Népegészségügyi Osztály

Mányainé Piti Gabriella
Bereczki Pál
Vácziné Horváth Mária
dr. Székely Éva
dr. Hodoniczkiné dr.
Gilyán Judit

62/681-046

gilyan.judit

Főosztályvezető

Lévai Balázs

62/680-307
30/494-8273

levai.balazs

Kormányablak Osztály
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Osztály

dr. Posta Bernadett

62/681-006

posta.bernadett

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI JÁRÁSI HIVATAL

hivatalvezető-helyettes

Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály

Agrárügyi Főosztály

Hatósági Főosztály

Kormányablak,
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály
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(nincs kinevezve)

70/509-0442

@csongrad.gov.hu
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szervezeti egység

vezető

telefon

dr. Szalai Gabriella

62/681-303

hivatalvezető

70/454-8887

szalai.gabriella

dr. Tóth Erika
Csehek Ágnes
Lévai Anikó
Kovácsné dr. Nagy
Katalin

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

toth.erika
csehek.agnes
levai.aniko

62/681-301

nagy.katalin

62/681-472
62/681-456
62/681-428

szalai.szilvia
elek.robert

Hatósági és Gyámügyi Osztály

Szalai Szilvia
Elek Róbert
dr. Lakatos-Tóth Andor

Kormányablak Osztály

Molnár Renáta

62/561-694

molnar.renata

dr. Szántó Mária

62/681-350

hivatalvezető

70/454-8872

szanto.maria

Ivanovné Makovits
Tünde

62/280-126

makovits.tunde

62/681-385
62/681-352

farkas.csaba.morahalom
csala.eva

62/681-356

balint.melinda

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

@csongrad.gov.hu

hivatalvezető-helyettes

MAKÓI JÁRÁSI HIVATAL
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály

MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATAL
Foglalkoztatási Osztály

(nincs kinevezve)

hivatalvezető-helyettes

70/436-22-47

lakatostoth.andor

hivatalvezető-helyettes

Földhivatali Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Kormányablak Osztály
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Farkas Csaba
dr. Csala Éva
Nógrádiné Bálint
Melinda
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szervezeti egység

SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL

vezető

telefon

@csongrad.gov.hu

dr. Holubán Csilla

62/680-075

hivatalvezető

70/454-8874

holuban.csilla

Szepesiné dr. Hidvégi
Julianna

62/562-653

hidvegi.julianna

62/680-030

kocsis.krisztina

62/680-017

hankoczy.nikolett
nagy.agnes

hivatalvezető-helyettes

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály

Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi
Főosztály

Főosztályvezető

Pintér Tamásné

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

pinter.tamasne

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

Sápiné dr. Török
Magdolna

62/680-366

sapine.magdolna

Egészségbiztosítási Osztály

Biczók Gyöngyi

62/680-202

biczok.gyongyi

Családtámogatási Osztály 2.
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Tóth Ferencné

62/680-260

toth.ferencne

Főosztályvezető

Lázár Anett

62/561-570

lazar.anett

Foglalkoztatási Osztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

Borbélyné Nagy Mária
Petrik Sándor
dr. Horesnyi Julianna
Lantainé dr. Szecskó
Nóra
dr. Tihanyi Zala
dr. Bácsi Éva Beatrix
Palágyiné dr. Gömöri
Katalin
dr. Kovács Ferenc János

62/561-581
62/680-532
62/680-541
62/680-023

nagy.maria
petrik.sandor
horesnyi.julianna

70/491-8997

szecsko.nora

62/680-830
62/680-098

tihanyi.zala
bacsi.eva

62/561-629

gomori.katalin

62/681-759

kovacs.ferenc

Főosztályvezető
Hatósági Főosztály I.

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

(nincs kinevezve)
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Hatósági Főosztály II.

Kormányablak Főosztály

szervezeti egység

vezető

Főosztályvezető

Tóth Zoltán

62/680-150
70/436-1524

toth.zoltan

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Földhivatali Osztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
Közlekedési Osztály
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
Útügyi Osztály

Masa Ferenc
dr. Német Tünde
dr. Mader Balázs
Hunya Péter
Kelemen János
Márta János

62/680-130
62/680-170
62/681-656
62/681-612
62/680-382
62/681-611

masa.ferenc
nemet.tunde
mader.balazs
hunya.peter
kelemen.janos
marta.janos

Főosztályvezető

Csányi Zsolt

70/490-6062

csanyi.zsolt

Kormányablak Osztály 1.
Kormányablak Osztály 2.

István Beatrix
dr. Kiss Zsuzsanna

62/561-616
62/680-019

istvan.beatrix
kiss.zsuzsanna

dr. Tóth Flórián

63/814-776

hivatalvezető

30/459-7478

toth.florian

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály

dr. Lehoczky János
Tonnes Zsolt
Bertus Mária

63/814-786
63/312-256
63/814-794

lehoczky.janos
tonnes.zsolt
bertus.maria

Hatósági és Gyámügyi Osztály

dr. Lantos Ágnes tartós
távollétében

63/814-770

veraszto.jozsef

63/814-772

otvos.agnes

63/400-175

szecsenyi.reka

SZENTESI JÁRÁSI HIVATAL

Kormányablak Osztály

dr. Verasztó József
dr. Ötvös Ágnes

Népegészségügyi Osztály

(nincs kinevezve)

––––––––––––––––––
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hivatalvezető-helyettes

telefon

@csongrad.gov.hu
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A CSONGRÁD MEGYEI
ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM TAGJAI
szervezeti egység

vezető

levelezési cím

telefon

e-mail cím

Csongrád Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja

Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/562-607

juhasz.tunde
@csongrad.gov.hu

CSMKH
igazgatója

Zakar Péter
mb. igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/562-654

zakar.peter
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Belső Ellenőrzési Osztály

Herczegh Róbert
mb. osztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/621-437

herczegh.robert
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Jogi és Hatósági Főosztály

Dr. Bangha Ágnes
főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/680-683

bangha.agnes
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Foglalkoztatási Főosztály

Budai László
főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/561-500

budai.laszlo
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály

Dr. Bosnyákovits Tünde
főosztályvezető

6726 Szeged, Derkovits
fasor 7-11.

62/681-702

bosnyakovits.tunde
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Működést Támogató Főosztály

Schleining Ibolya
gazdasági vezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/621-467

schleining.ibolya
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Csongrádi Járási Hivatal

Dr. Szubally Brúnó
járási hivatalvezető

6640 Csongrád, Justh
Gyula u. 2/B.

63/814-711

szubally.bruno
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Dr. Égető Gábor
járási hivatalvezető

6800 Hódmezővásárhely,
Ady Endre út 14.

62/681-018

egeto.gabor
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Kisteleki Járási Hivatal

Dr. Szalai Gabriella
járási hivatalvezető

6760 Kistelek,
Árpád u. 1-3.

62/681-303

szalai.gabriella
@csongrad.gov.hu
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szervezeti egység

vezető

levelezési cím

telefon

e-mail cím

CSMKH
Makói Járási Hivatal

Dr. Lakatos-Tóth Andor
járási hivatalvezető-helyettes

6900 Makó, Széchenyi tér
22.

62/681-428

lakatostoth.andor
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Mórahalmi Járási Hivatal

Dr. Szántó Mária
járási hivatalvezető

6782 Mórahalom,
Szentháromság tér 1.

62/681-350

szanto.maria
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Szegedi Járási Hivatal

Dr. Holubán Csilla
járási hivatalvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/680-075

holuban.csilla
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Szentesi Járási Hivatal

Dr. Tóth Flórián
járási hivatalvezető

6600 Szentes Kossuth tér 6.

63/814-776

toth.florian
@csongrad.gov.hu

Alkotmányvédelmi Hivatal
Csongrád Megyei Iroda

dr. Komár Krisztián Márk c.mb.
őrnagy

6722 Szeged, Párizsi krt. 36.

62/551-901

szeged
@ah.gov.hu

Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Dr. Kozák Péter
igazgató

6720 Szeged, Stefánia 4.,
Pf. 390

62/599-510

titkarsag
@ativizig.hu

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság

Dr. Seres József
igazgató

6724 Szeged,
Londoni krt. 15.

62/549-140

dar
@bah.b-m.hu

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szatmári Imre tű. ezredes,
igazgató

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

62/621-280

csongrad.titkarsag
@katved.gov.hu

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

Dr. Lukács János r. dandártábornok,
megyei főkapitány

6721 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 22-24.

62/562-400

lukacsj
@csongrad.police.hu

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Balázs József
Tankerületi Központ
igazgató

6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.

30/399-5341

jozsef.balazs
@klik.gov.hu

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szegedi Tankerületi Központ

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit
igazgató

6722 Szeged,
Kálvária sgt. 84-86.

30/373-8851

judit.ujfaluczki
@klik.gov.hu

Magyar Államkincstár
Csongrád Megyei Igazgatósága

Rigó Szilveszterné
igazgató

6720 Szeged, Széchenyi tér
9.

62/568-160

rigo.szilveszterne
@allamkincstar.gov.hu

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Dél-alföldi Régió

Gergely László
régióvezető

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

56/505-780

nfa
@nfa.hu
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szervezeti egység

vezető

levelezési cím

telefon

e-mail cím

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Dél-alföldi Területi Hivatala

Szeimanné dr. Berta Erika
igazgató

6726 Szeged,
Bal fasor 17-21.

62/561-200

dath
@neak.gov.hu

Szegedi Fegyház és Börtön

Tikász Sándor bv. dandártábornok,
intézetparancsnok

6723 Szeged,
Mars tér 13. Pf. 458

62/554-969

szeged.uk
@bv.gov.hu

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Csongrád Megyei Kirendeltsége

Dr. Berta Árpádné
igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/566-028

arpadne.berta
@szgyf.gov.hu

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTTAK:
szervezeti egység

vezető

levelezési cím

Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke

Kakas Béla
elnök

6720 Szeged,
Tisza Lajos körút 2-4.

62/886-831

elnok
@csongrad-megye.hu

Csongrád Megyei Önkormányzat jegyzője

Vadász Csaba
főjegyző

6720 Szeged,
Tisza Lajos körút 2-4.

62/886-840

fojegyzo
@csongrad-megye.hu

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzője

Dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző

6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.

62/530-159

jegyzo
@hodmezovasarhely.hu

Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző

6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.

62/564-364

mozes.ervin
@szeged.eu

Központi Statisztikai Hivatal
Szegedi Főosztály

Kocsis-Nagy Zsolt
főosztályvezető

6726 Szeged,
Jobb fasor 6-10. Pf. 410

62/623-800

info.szeged
@ksh.hu

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szegedi Hatósági Iroda

Szabó Tibor
igazgató

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

62/568-300

info
@nmhh.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Dr. Makó András
igazgató

6721 Szeged,
Bocskai u. 14. Pf. 890

62/567-500

csongradavig
@nav.gov.hu

––––––––––––––––––
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telefon

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

település

Algyő

közös hivatal
1

nagyközség

Ambrózfalva
Apátfalva

község

Csanádalberti

község

Árpádhalom
Ásotthalom

1

község

nagyközség

Nagymágocsi

székhely

e-mail

6750 Algyő,

ph

Kastélykert u. 40.

@algyo.hu

6916 Ambrózfalva, phambroz
Dózsa György u. 1.

@oroscom.hu

6931 Apátfalva,

apatfalva.polg

Templom u. 69.

@vnet.hu

6623 Árpádhalom, pmhivatal
Petőfi u. 17.

@arpadhalom.hu

6783 Ásotthalom, polghiv
Szent István tér 1.

@asotthalom.hu

telefon

honlap

polgármester

62/517-517

algyo.hu

Molnár Áron

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

Algyő képviselő-testületének és polgármesterének jelenlegi megbízatása a 2017. szeptember 10-i időközi választásig tart.
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jegyző
Angyal Zsolt
aljegyző
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település

Baks

közös hivatal

község

Balástya

község

Bordány

nagyközség

Csanádalberti

község

Csanádalberti

Csanádpalota

város

Csanádpalotai

Csanytelek

község

Csengele

község

Csongrád

város

Derekegyház
Deszk
Dóc

község

Csengelei

Szegvári

község

Sándorfalvi

község

Domaszék

község
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székhely

e-mail

6768 Baks,

info

Fő u. 92.

@baks.hu

6764 Balástya,

titkarsag

Rákóczi u. 5.

@balastya.hu

6795 Bordány,

bordany

Benke G. u. 44.

@bordany.hu

6915 Csanádalberti, polghivcsanadalberti
Fő u. 30.

@oroscom.hu

6913 Csanádpalota, pmhiv
Kelemen László tér 10.

@csanadpalota.hu

6647 Csanytelek,

csanytelek

Volentér János tér 2.

@csanytelek.hu

6765 Csengele,

titkarsag

Petőfi u. 13.

@csengele.hu

6641 Csongrád,

csongrad

Kossuth tér 7.

@csongrad.hu

6621 Derekegyház, hivatal
Kossuth u. 4.

@derekegyhaz.hu

6772 Deszk,

ph

Tempfli tér 7.

@deszk.hu

6766 Dóc,

onkormanyzat.doc

Alkotmány u. 17.

@gmail.com

6781 Domaszék,

domaszek

Köztársaság tér 1.

@t-online.hu

telefon

honlap

polgármester

jegyző

62/269-233

baks.hu

Búza Zsolt

Dr. Veres Péter

62/278-222

balastya.hu

Ujvári László

Magyar Mihályné

62/588-510

bordany.com

Tanács Gábor

Dr. Fodor Ákos

62/650-310

–

Csjernyik Zoltán

Dr. Sarkadi Péter

62/263-001

csanadpalota.hu

Nyergesné
Kovács Erzsébet

Dr. Szabó Tímea

63/578-510

csanytelek.hu

Forgó Henrik

Kató Pálné

62/586-570

csengele.hu

Kormányos
Sándor

Dr. Tóth Tibor

63/571-900

csongrad.hu

Bedő Tamás
Albert

Dr. Juhász László

63/453-019

derekegyhaz.hu

Szabó István

Dr. Szecskó
Tamás

62/571-580

deszk.hu

Király László

Dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita

62/570-005

dockozseg.hu

Tóth Margit

Dr. Bánfi Margit

62/284-011

domaszek.hu

Kispéter Géza

Dr. Csányi Imre
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település

közös hivatal

Eperjes

Fábiánsebestyéni

község

Fábiánsebestyén
Felgyő

község

Tömörkényi

község

Ferencszállás
Forráskút
Földeák

község

Kübekházi

község

Földeáki

község

Hódmezővásárhely
megyei jogú város

Királyhegyes

Kistelek

Fábiánsebestyéni

község

Hódmezővásárhelyi
Csanádpalotai

város

székhely

e-mail

6624 Eperjes,

ph.eperjes

Petőfi u. 1.

@tanet.hu

6625Fábiánsebestyén, polghivfabian
Szabadság tér 2.

@tanet.hu

6645 Felgyő,

pmhv

Széchenyi u. 1.

@felgyo.hu

6774 Ferencszállás, onkormanyzat
Szegedi u. 53.

@ferencszallas.koznet.hu

6793 Forráskút,

hivatal

Fő u. 74.

@forraskut.hu

6922 Földeák,

foldeak

Szent László tér 1.

@foldeak.hu

6800 Hmvhely,

pmh

Kossuth tér 1.

@hodmezovasarhely.hu

6911 Királyhegyes, kiralyhegyes
Jókai u. 38.

@teleline.hu

6760 Kistelek,

hivatal

Árpád u. 1-3.

@kistelek.hu

telefon

honlap

polgármester

jegyző

63/455-527

eperjes.hu

Kós György
Gergő

Gyurisné Székely
Erika

63/366-555

fabian
sebestyen.hu

Dr. Kós György

Gyurisné Székely
Erika

63/580-060

felgyo.hu

Horváth Lajos

Dr. Faragó Péter

62/529-505

ferencszallas.hu

Jani János

Dr. Gácsi Zoltán

62/287-222

forraskut.hu

Fodor Imre

Dr. Kapás Anita

62/524-092

foldeak.hu

Hajnal Gábor

Rákóczi Edit

62/530-100

hodmezo
vasarhely.hu

Almási István

Dr. Korsós Ágnes

62/287-945

–

Horváth Lajos

Dr. Szabó Tímea

Nagy Sándor

Süliné Dr. Terecskei
Erzsébet jegyzőt
tartósan helyettesíti:

62/598-100

kistelek.hu

Dr. Nagy Rusztem
aljegyző

Kiszombor

nagyközség

Klárafalva

község

38/41

Kübekházi

6775 Kiszombor,

ph

Nagyszentmiklósi u. 8.

@kiszombor.hu

6773 Klárafalva,

onkormanyzat

Kossuth u. 171.

@klarafalva.koznet.hu

62/525-090

kiszombor.hu

Szegvári Ernőné

Dr. Kárpáti Tibor

62/529-000

klarafalva.hu

Fekete József
István

Dr. Gácsi Zoltán
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település

Kövegy

közös hivatal
Csanádpalotai

község

Kübekháza

község

Magyarcsanád

Makó

község

Kübekházi
Magyarcsanádi

város

székhely

e-mail

6912 Kövegy,

pmhiv

Kossuth u. 29.

@kovegy.hu

6755 Kübekháza,

jegyzo

Petőfi tér 2.

@kubekhaza.hu

6932 Magyarcsanád, info
Templom tér 1.

@magyarcsanad.hu

6900 Makó,

info

Széchenyi tér 22.

@mako.hu

telefon

honlap

62/523-820

kovegy.hu

62/254-514

kubekhaza.hu

62/520-630

magyar
csanad.hu

62/511-800

mako.hu

polgármester
Galgóczkiné
Krobák Mária
Anna
Dr. Molnár
Róbert
Farkas János

Farkas Éva
Erzsébet

jegyző
Dr. Szabó Tímea
Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Giday Zsolt Csaba
igazgatási csoportvezető
Dr. Bálint-Hankóczy
Beatrix jegyzőt
tartósan helyettesíti:

Dr. Szabó Sándor
jegyzői irodavezető

Maroslele
Mártély

község

Mindszent

város

Mórahalom
Nagyér
Nagylak

Hódmezővásárhelyi

község

Csanádalberti
Magyarcsanádi

község

Nagymágocs

nagyközség

39/41

marosleleph

Szabadság tér 1.

@vnet.hu

6636 Mártély,

martelyonk

Rákóczi tér 1.

@okszi.net

6630 Mindszent,

mindszent

Köztársaság tér 31.

@mindszent.hu

6782 Mórahalom, info

város

község

6921 Maroslele,

Nagymágocsi

Szentháromság tér 1.

@morahalom.hu

6917 Nagyér,

igazgatas.nagyer

Szabadság u. 33.

@invitel.hu

6933 Nagylak,

jegyzo

Petőfi u. 14.

@nagylak.hu

6622 Nagymágocs, jegyzo
Szentesi út 42.

@nagymagocs.hu

62/256-033

maroslele.hu

Dr. Martonosi
György

Dr. Dóka Tímea

62/528-062

martely.hu

Borsos József

Dr. Korsós Ágnes

62/527-010

mindszent.hu

Zsótér Károly

Dr. Megyeri
Szilvia

62/281-022

morahalom.hu

Nógrádi Zoltán

Dr. Elekes Petra

62/521-910

nagyer.hu

Lőrincz Tibor

Dr. Sarkadi Péter

62/279-140

nagylak.hu

Locskai Zoltán

63/363-002

nagymagocs.hu

Szebellédi Endre
István

Dr. Giday Zsolt Csaba
igazgatási csoportvezető

Dr. Vida
Bernadett
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település

közös hivatal

Nagytőke

község

Szentesi

Óföldeák

község

Földeáki

Ópusztaszer
Öttömös
Pitvaros

Csanádalberti

Pusztamérges
Pusztaszer
Röszke
Ruzsa

Ruzsai

község

község

község

Ruzsai
Csengelei

község

Ruzsai

község

Sándorfalva
Szatymaz

város

község

Szeged

megyei jogú város
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e-mail

6612 Nagytőke,

nagytoke

Széchenyi tér 4.

@szentes.hu

6923 Óföldeák,

hivatal.ofoldeak

Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

@gmail.com

6767 Ópusztaszer, opusztaszer

község

község

székhely

Sándorfalvi

Tóhajlat 130.

@invitel.hu

6784 Öttömös,

hivatal

Fő u. 12.

@ottomos.hu

6914 Pitvaros,

polghiv

Kossuth u. 30.

@pitvaros.hu

6785 Pusztamérges, hivatal
Móra tér 2.

@pusztamerges.hu

6769 Pusztaszer,

pmhiv

Kossuth u. 45.

@pusztaszer.hu

6758 Röszke,

jegyzo

Felszabadulás u. 84.

@roszkenet.hu

6786 Ruzsa,

ruzsa

Alkotmány tér 2.

@ruzsa.hu

6762 Sándorfalva, polghiv
Szabadság tér 1.

@sandorfalva.hu

6763 Szatymaz,

pmhivatal

Kossuth u. 30.

@szatymaz.hu

6720 Szeged,

mozes.ervin

Széchenyi tér 10.

@szeged.eu

telefon

honlap

polgármester

jegyző

63/450-609

nagytoke.hu

Szél Csaba

Dr. Sztantics
Csaba

62/295-603

ofoldeak.hu

Simonné Sinkó
Erika

Rákóczi Edit

62/575-130

opusztaszer
kozseg.hu

Makra József

Dr. Lajkó Norbert

62/589-015

ottomos.hu

Dr. Dobó István

Fődi Anita

62/522-411

pitvaros.hu

Radó Tibor

Dr. Sarkadi Péter

62/286-851

pusztamerges.hu

Dr. Papp Sándor

Fődi Anita

62/576-510

pusztaszer.hu

Máté Gábor

Dr. Tóth Tibor

62/573-030

roszke.hu

Borbásné Márki
Márta

Dr. Gácser Tamás

62/285-011

ruzsa.hu

Sánta Gizella

Fődi Anita

62/572-961

sandorfalva.hu

Gajdosné Pataki
Zsuzsanna Mária

Dr. Bánfi Margit

62/583-560

szatymaz.hu

Barna Károly

Dr. Makay Enikő

62/564-364

szegedvaros.hu

Dr. Botka László

Dr. Mózes Ervin
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település

Szegvár

közös hivatal
nagyközség

Székkutas
Szentes

község

Szentesi

város

Tiszasziget

község

Tömörkény

község

Újszentiván

község

Üllés

Szegvári

Kübekházi
Tömörkényi

nagyközség

Zákányszék
Zsombó

község

nagyközség

Csongrád Megyei
Önkormányzat

––––––––––––––––––
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székhely

e-mail

6635 Szegvár,

polghiv

Szabadság tér 2.

@szegvar.hu

6821 Székkutas,

jegyzo

Béke u. 2.

@szekkutas.hu

6600 Szentes,

sztantics

Kossuth tér 6.

@szentes.hu

6756 Tiszasziget,

tiszasziget

Szent Antal tér 10.

@vnet.hu

6646 Tömörkény,

tomorkeny

Ifjúság u. 8.

@tomorkeny.hu

6754 Újszentiván,

polgarmesterihivatal

Felszabadulás u. 7.

@ujszentivan.hu

6794 Üllés,

hivatal

Dorozsmai u. 40.

@ulles.hu

6787 Zákányszék,

info

Lengyel tér 7.

@zakanyszek.hu

6792 Zsombó,

jegyzo

Alkotmány u. 3.

@zsombo.hu

6720 Szeged,

hivatal

Tisza Lajos körút 2–4.

@csongrad-megye.hu

telefon

honlap

polgármester

jegyző

63/364-800

szegvar.hu

Gémes László

Dr. Szecskó
Tamás

62/593-050

szekkutas.hu

Szél István

Olasz Mónika

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

