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

Kedves Kollégáim!
Örömmel ajánlom megyénk jegyzői és munkatársaik, valamint államigazgatási társszerveink figyelmébe idei hatodik, évzáró Hivatali Tájékoztatónkat.
Decemberi kiadványunkban szeretnénk felhívni a figyelmet a levegőtisztaság fontosságára és a „Fűts okosan” kampányra. Emellett állategészségügyi és kisajátítási
kérdéseket is tárgyalunk, valamint igyekszünk támpontokat nyújtani az önkormányzati kérdésekben történő szakmai együttműködéshez.
A jegyzői munkát érintő cikkeink Önkormányzati Helpdesk felületünkön szintén olvashatók, ahol megtalálják folyamatosan frissülő önkormányzati jogszabályfigyelőnket is.
Szokásunkhoz híven számot adunk megyénk munkaerő-piaci helyzetéről, a közigazgatáson belüli együttműködést pedig naprakész elérhetőségi adatokkal igyekszünk
megkönnyíteni.
Idei egész éves együttműködésünket megköszönve, minden kedves Jegyző Kollégának, Munkatársaiknak és Társszerveinknek békés karácsonyt és sikerekben gazdag
új évet kívánok!
Szeged, 2018. december 19.

dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott
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Tájékoztató az
Agrárminisztérium és a Herman
Ottó Intézet Nonprofit Kft.
„Fűts Okosan” elnevezésű
kampányprogramjáról
dr. Nagy Péter
hatósági szakügyintéző
Szegedi Járási Hivatal · Hatósági Főosztály I. · Hatósági és Oktatási Osztály

A téli időszakban a fűtési szezon kezdetekor számos bejelentés érkezik a nem megfelelő tüzelőanyaggal történő fűtés miatti levegőszennyezéssel kapcsolatban. A bejelentések szinte kivétel nélkül szúrós szagú, maró hatású kellemetlen szagra
panaszkodnak, mely általában egy szomszédos ingatlanról áramlik a környezetbe.
Fontos kiemelni, hogy minden háztartási tüzelő berendezés üzemeltetőjének (egyszerűbben fogalmazva: az otthoni kazánokban, vegyes vagy fatüzelésű kályhákban
begyújtóknak) a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályait be kell tartani, így tilos bármely
anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése.
A hulladék, kezelt faanyag vagy bútorlap
olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, melyek égetés során felszabadulnak és belégzéssel hosszú távon súlyos betegségeket okozhatnak. Ezen anyagok levegőbe
kerülésével a súlyosan szennyezett területeken kimutathatóan növekedett a légúti
megbetegedésekből eredő halálozási arány.
Az általános napi tevékenység során okozza a lakossági felhasználói kör leginkább a
levegőszennyezés nagy arányát. Tekintettel arra, hogy az ipari és közintézményi körben ennek a szabályozása és ellenőrzése jól működik, és „minden lakás mellé” nem
lehet hatósági ellenőrt rendelni, a helyes gyakorlat és a környezetkímélő megoldá-
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sok megismertetése, valamint a káros hatások bemutatása a szükséges megoldás a
lakossági levegőszennyezés visszaszorítása érdekében.
Az Agrárminisztérium és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. „Fűts Okosan” címmel kampányprogramot (www.futsokosankampany.hu) működtet levegőszennyezési témában. Cél, hogy a személetformálás kialakítása során minél jobban
elterjedjen a helyes fűtési mód, illetve a hatékony és szabályos tüzelés.
A levegő tisztasága mindannyiunk érdeke. Kis odafigyeléssel eggyel több értéket tudunk utódainknak megőrizni.
__________________
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Munkaerő-piaci helyzetkép
Csongrád megye · 2018. október
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

2017
október
7 988
3 525
4 463
2 478
1 966
1 855
917
772
1 210
2 809
1 812
215
1 871
1 382
840
1 961
24,5%

2018
szeptember
október
fő
7 325
7 093
3 273
3 252
4 052
3 841
2 028
1 944
1 807
1 779
1 787
1 720
914
904
789
746
1 160
1 160
2 534
2 488
1 832
1 635
278
216
1 290
1 198
1 586
1 563
917
962
1 512
1 482
20,6%
20,9%

879

853

815

4,2

3,9

3,8

3 523

3 530

3 058

változás az előző
hónaphoz
évhez
%-ban
96,8
88,8
99,4
92,3
94,8
86,1
95,9
78,5
98,5
90,5
96,3
92,7
98,9
98,6
94,6
96,6
100,0
95,9
98,2
88,6
89,2
90,2
77,7
100,5
92,9
64,0
98,5
113,1
104,9
114,5
98,0
75,6
95,5

86,6

92,7

86,8

változás az előző
hónaphoz
évhez
főben
-232
-895
-21
-273
-211
-622
-84
-534
-28
-187
-67
-135
-10
-13
-43
-26
0
-50
-46
-321
-197
-177
-62
1
-92
-673
-23
181
45
122
-30
-479
0,3%
-3,7%
-38

-64

-0,1

-0,4

-472

*

*

-465
* százalékpont

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

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
2017.
október
3 985
516
861
957
556
463
650
7 988
32 583
260 264

A nyilvántartott álláskeresők aránya
(a gazdaságilag aktív népesség százalékában) %

Nyilvántartott
pályakezdő álláskeresők száma (fő)

Tartósan regisztrált álláskeresők
száma (fő)*

2018.
2018.
2017.
2018.
2018.
2018.
2018.
szeptember
október
október
szeptember
október
október
október
3 516
3 392
4,2
3,7
3,5
373
707
383
342
5,4
4,2
3,8
80
64
778
744
3,4
3,3
3,2
79
186
841
876
4,9
4,4
4,6
73
165
711
654
3,0
4,0
3,7
96
83
425
419
5,9
5,5
5,4
41
102
671
666
5,1
5,1
5,1
73
175
7 325
7 093
4,2
3,9
3,8
815
1 482
31 459
30 304
5,6
5,4
5,2
3 160
7 428
251 047
244 258
5,7
5,4
5,3
24 487
65 818
* Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők állományában
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2018. OKTÓBER VÉGÉRE, CSONGRÁD MEGYÉBEN A
NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA EGY ÉV
ALATT 11%-KAL CSÖKKENT
Csongrád megyében, 2018. október végén a nyilvántartott álláskeresők száma
7 093 fő lett, amely 232 fővel, 3,2 százalékkal kevesebb, mint az előző hó végi záró
létszám. Az álláskeresők 48%-a (3 392 fő) a szegedi, 12,5% (876 fő) a makói, 10,5%
(744 fő) a hódmezővásárhelyi regisztrációban szerepelt.

3000

3392

3500

3516

3985

4000

Nyilvántartott álláskeresők száma Csongrád megyében

2500

2017. október
2018. szeptember
2018. október

2000

1500

0
fő

Szeged

Csongrád

Hódmezővásárhely

Makó

Szentes

Kistelek

666

671

650

419

425

463

654

711

556

876

841

957

744

342

383

516

500

778

861

1000

Mórahalom

Egy hónap alatt Szegeden 124 fővel (3,5%-kal), Szentesen 57 fővel (8%-kal), Csongrádon 41 fővel (10,7%-kal), Hódmezővásárhelyen 34 fővel (4,4%-kal) csökkent a regisztrációban lévők száma. Mórahalmon és Kisteleken kisebb számú, 5-6 fős
visszaesés következett be. Makón 35 fővel (4,2%-kal) emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma.
A 2017. októberi adatokkal összevetve a tényadatokat, megyei szinten egy év távlatában, közel kilencszáz (895) fős – 11,2 százalékos – létszámcsökkenés következett
be. A járások közül a legjelentősebb mértékű visszaesés Csongrádon történt, ahol
34%-kal (174 fővel) mérséklődött egy év alatt az álláskeresők száma. Szegeden
15%-os (593 fős), Hódmezővásárhelyen 13,6%-os (117 fős) csökkenés következett
be. Kisteleken 9,5%-kal (44 fővel), Makón 8,5%-kal (81 fővel) lett alacsonyabb a regisztrációban lévők száma. Szentesen 17,6%-kal, 98 fővel, Mórahalmon 2,5%-kal, 16
fővel nőtt az álláskeresők száma a bázisidőszakkal összevetve.
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ÁLLÁSKERESŐK RELATÍV SZINTJE
A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdaságilag aktív népesség
százalékában mért aránya) 2018. október végén – 0,1%-ponttal elmaradva a 2018.
szeptemberitől – 3,8% volt, az egy évvel korábbinál 0,4%-ponttal lett kedvezőbb. A
mutató értéke a megye járásai közül Hódmezővásárhelyen volt ebben a hónapban
is a legalacsonyabb 3,2%-kal. Kistelek térségében volt legmagasabb a ráta értéke,
5,4%-kal. Egy év alatt Csongrádon 1,6%-pontos, Szegeden 0,7%-pontos, Kisteleken
0,5%-pontos, Makón 0,3%-pontos csökkenés következett be. Egyedül Szentesen
nőtt a ráta értéke (0,7%-ponttal).
7,0%

A nyilvántartott álláskeresők
arányának alakulása (%)

2017. október

2018. október

megye 2017. október

megye 2018. október

6,0%

5,0%

4,2%

3,0%

5,1%

5,1%

5,4%

3,7%

4,6%

4,9%
3,2%

3,4%

3,8%

3,5%

4,2%

2,0%

5,4%

3,0%

5,9%

3,8%

4,0%

1,0%

0,0%
Szeged

Csongrád

Hmvhely

Makó

Szentes

Kistelek

Mórahalom

PÁLYAKEZDŐK, TARTÓSAN ÁLLÁSKERESŐK, ISKOLAI
VÉGZETTSÉG SZERINTI ÖSSZETÉTEL
2018. október végére a nyilvántartásban szereplő pályakezdők száma 815 főre
csökkent, ezzel a regisztráltak 11,5%-át képviselik. A fiatalok száma egy hónap alatt
38 fővel, 4,5%-kal lett kevesebb, ezzel párhuzamosan 64 fővel, 7,3%-kal maradt el a
2017. októberi pályakezdő zárólétszámtól is. A pályakezdő álláskeresők 46%-a (373
fő) a szegedi regisztrációban szerepel. Megyei átlag feletti a fiatalok részaránya
Csongrádon (23,4%) és Szentesen (14,7%), legalacsonyabb a makói járásban (8,3%kal).
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Álláskeresőink 67,9%-a (4 817 fő) kevesebb, mint fél éve; 11,2%-a 6 hónapnál régebben, de 12 hónapnál rövidebb ideje; 20,9%-a (1 482 fő) egy éve, vagy annál
hosszabb ideje szerepel folyamatosan a nyilvántartásban, tehát tartósan regisztrált
álláskereső. E réteg aránya a járásokban 12,7 és 26,3% között mozog, Szentesen a
legalacsonyabb, Mórahalmon a legmagasabb ez a hányad. A tartósan munka nélkül
lévők száma egy hónap alatt 30 fővel, egy év távlatában pedig 479 fővel, 24,5%-kal
csökkent.
Csongrád megyében az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele egy hónap alatt kisebb mértékben változott. 2018. október végén a megyében nyilvántartott álláskeresők 27,4%-a, 1 944 fő legfeljebb általános iskolát végzett, egynegyedük
szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű (1 779 fő). Az álláskeresők 24,2 (1 720
fő) szakközépiskolában, technikumban fejezte be tanulmányait. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya 12,7 százalék (904 fő). Diplomával az álláskeresők 10,5
százaléka rendelkezett, számuk 746 fő volt a vizsgált hónap végén. A felsőfokú végzettségűek 69%-a (514 fő) a szegedi nyilvántartásban szerepel.
A regisztrációban a legfeljebb általános iskolát végzettek száma egy hónap alatt 84
fővel, a szakmunkásoké 28 fővel, az érettségizetteké 77 fővel (3%-kal), a diplomásoké 43 fővel (5,4%-kal) csökkent. Egy év alatt a legfeljebb általános iskolát végzők
száma 534 fővel (21,5%-kal), a szakmunkásoké 187 fővel (9,5%-kal), az érettségivel
rendelkezőké 148 fővel (5,3%-kal), a diplomásoké 26 fővel (3,4%-kal) esett vissza a
megyében.
Az országban nyilvántartott álláskeresők 43%-a alacsony iskolai végzettségű (legfeljebb általános iskolát végzett), egynegyedük szakmunkás, 15%-uk szakközépiskolát,
technikumot fejezett be, 11%-uk gimnáziumban érettségizett, 6%-uk diplomás.
Szeged térségében a nyilvántartásban lévők 21%-a rendelkezik legfeljebb általános
iskolai végzettséggel, 23%-uk szakmunkás, 25,5%-uk szakközépiskolát, technikumot
fejezett be, 15,5%-uk gimnáziumban érettségizett, a diplomások aránya 15%-os.
A hódmezővásárhelyi járásban a nyilvántartott álláskeresők 31%-a alacsony iskolai
végzettségű, 28%-uk szakmunkás, 24%-uk szakközépiskolát, technikumot fejezett
be, 11%-uk gimnáziumban érettségizett, 6%-uk diplomás.
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Nyilvántartott álláskeresők számának
iskolai végzettség szerinti
megoszlása,
2018. október
100%
90%
80%

21

44

38

84

514

521
80

70%

176

39

59

91
69
191

diplomások
gimnázium
szakközépiskola, technikum
szakmunkásképző, szakiskola
általános iskola
ált. iskolai végz. nélkül

20

49

61

40

54

868

50%

83

146

0%

25 920
37 246

60 956
8 381

211
1 779
180

766

20%
10%

3 423

5 424

192

40%
30%

14 840

1 720
120

227

1 831

904

205
60%

746

104

218

679
44

148

299

89 065
1 810

136
16

11

29

5

10 064

226

16

13

134

1 181

16 223

ÁLLÁSHELYEK
2018. október hónapban a megye foglalkoztatási osztályain bejelentett új álláshelyek száma 1 371 db volt. A hónap elején meglévő 1 687 álláshellyel együtt több
mint háromezer (3 058) álláslehetőséget tudtunk a hónap során felkínálni munkát
kereső ügyfeleinknek.
A tárgyhónapban rendelkezésre álló állásbejelentések 41%-a (1 265 álláshely) volt
támogatott foglalkoztatásra vonatkozó igény, az általános, nem támogatott álláslehetőségek száma közelítette az ezernyolcszázat. Az új állások 51%-ának betöltéséhez legfeljebb általános iskolai végzettség elegendő volt, 24%-ához szakmunkás,
illetve szakiskolai végzettség, 22%-ához érettségi, 3%-ához diploma volt szükséges.
Az október hónapban érvényes munkaerőigények 21%-a a közigazgatás (közfoglalkoztatás), 31% az ipar (beleértve az építőipart is), 12% a kereskedelem területéről
származott.
__________________
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A törvényességi felügyeleti
tevékenység
keretében történő
szakmai segítségnyújtás keretei
dr. Gyüre Izabella
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály · Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az önkormányzatok számára történő szakmai segítségnyújtás jogintézményét az
Mötv.1 2014. december 31-éig hatályos 132. §-a a törvényességi felügyeleti eszközök között szabályozta a következőképpen:
132. § (1) A kormányhivatal (…) k) szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak a feladat – és hatáskörébe tartozó ügyben.
Az Mötv.-t 2014. évben módosító törvény 2015. január 1-jei hatállyal az alábbi tartalommal iktatta be a szakmai segítségnyújtás jogintézményét az Mötv. 133. §-ába:
133. § (3) A kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az érintett részére
az általa alkalmazandó jogszabályok tartalmával összefüggésben az
érintett jogszerű működése céljából.
A változás indoka az volt, hogy a szakmai segítségnyújtásra a törvényességi felügyeleti jogkörön belül adott esetben törvényességi felügyeleti eljárás megindítása nélkül is szükség lehet.
A módosítás a jogbiztonság érdekében egyúttal pontosította a szakmai segítségnyújtás terjedelmét, mivel a korábbi szabályozás a jogalkalmazás során bizonytalanságokat okozott. A jelenleg hatályos rendelkezés szerint a kormányhivatal az érintett
– a helyi önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása, jegyzője – által alkalmazandó jogszabályok tartalmával összefüggésben biztosít szakmai segítséget
az érintett jogszerű működése céljából.

1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]
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Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a kormányhivatal az érintett megkeresésére általános jelleggel értelmezi a felmerült kérdésre irányadó jogszabályi előírásokat,
továbbá ismerteti a rendelkezések helyes gyakorlati alkalmazására vonatkozó
szakmai álláspontját.
A jogszabály értelmezésének azonban a jogalkalmazás szempontjából van igazán jelentősége, amikor az önkormányzat a konkrét ügyben feltárt tényállás és a jogszabályi előírások egybevetésével hozza meg döntését és állapít meg
jogkövetkezményeket. A konkrét ügyben a tényállás tisztázását megalapozó bizonyítékok értékelése, és ez alapján a döntés
meghozatala az önkormányzat feladata.
szakmai segítséget
Ezért az önkormányzat nem kérheti a
nyújt az érintett
kormányhivataltól, hogy szakmai segítségnyújtás keretében egyedi ügyben érrészére az általa
tékeljen egy-egy bizonyítékot, nyújtson
alkalmazandó jogtámpontot a konkrét tényállás tisztázásászabályok tartalmával
hoz, hiszen ez hatáskörelvonást eredméösszefüggésben
nyezne, az önkormányzat pedig saját
önállóságát csorbítaná.
A kormányhivatal ebben a folyamatban nem léphet fel szakhatóságként, nem is
társszerve az önkormányzatnak, így az önkormányzatot nem is köti a kormányhivatal iránymutatása. A kormányhivatal szakmai álláspontja pedig nem mentesíti az
önkormányzatot saját döntésének felelőssége alól.
Az önkormányzatiság lényege éppen az, hogy a közvetlenül választott képviselők
hozzák meg a helyi döntéseket anélkül, hogy az állami szervekre hagyatkoznának.
A kormányhivatal önkormányzatok részére nyújtott szakmai segítségnyújtását hatékonyabbá teheti, ha az önkormányzat – amennyiben van saját álláspontja – a kormányhivatalnak küldött megkeresésében kifejti álláspontját.
__________________
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Az önkormányzatok által
kezdeményezett
kisajátítási eljárás
menete és a kötelezően
csatolandó mellékletek
dr. Kazy Zoltán
hatósági szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály · Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

A kisajátítási eljárás a természetéből fakadóan alapvetően eltérő jellegű az általános
közigazgatási hatósági eljárásokhoz képest: egyrészről a közérdekű beruházást megvalósítani szándékozó, másrészről a tulajdonelvonást elszenvedő között zajló
kontradiktórius eljárás. Ennek keretében a kisajátítási hatóság feladata ügyelni arra,
hogy a közérdekű beruházások érdekében történő tulajdonelvonás megfeleljen az
Alaptörvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.)
által meghatározott garanciális szabályoknak. Ez utóbbi jogszabály tartalmazza a kisajátítási célokat és feltételeket, az ingatlanok teljes és részleges kisajátításának szabályait, a kisajátításért járó kártalanítás, illetve a csereingatlan értéke
megállapításának szabályait, továbbá a kisajátítási eljárásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket. A Kstv. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendeletet váltotta fel, mely 2007. december hó 31. napjáig volt hatályban. Az új törvény
megalkotása során a jogalkotó alapvetően két fő célt tartott a szeme előtt: egyrészről azt, hogy minél gyorsabban és minél egyszerűbben meg lehessen valósítani a
közérdekű beruházást; másrészről pedig azt, hogy a kisajátítást elszenvedő tulajdonos teljes körű védelmet és természetesen kártalanítást kapjon.

A kisajátítási kérelem benyújtására a Magyar Állam és a közérdekű tevékenységet
megvalósító 3. személy mellett jogosult a helyi önkormányzat is; mely lehetőséggel
az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre több esetben élnek is a települési önkormányzatok. Egy kisajátítási eljárás megindításakor (mely tárgyánál fogva illetékmentes) pedig elsődlegesen azt kell vizsgálnia az eljáró hatóságnak, hogy a
kisajátítást kérő milyen közérdekű célra történő hivatkozással kéri az eljárás lefolytaHIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2018. DECEMBER 19.
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tását. A kisajátítás jogalapjának a megállapításához szükséges közérdekű célok felsorolását a Kstv. 2. §-a tartalmazza. A helyi önkormányzatok általában terület- és
településrendezés, valamint közlekedési infrastruktúra fejlesztése közérdekű cél
megvalósítása érdekében kérik a kisajátítási eljárás megindítását, de ez persze
nem jelenti azt, hogy az eljárás nem kezdeményezhető egyéb más közérdekű célra
tekintettel (pl.: vízgazdálkodás, víziközmű-szolgáltatás vagy kötelező önkormányzati
feladathoz kapcsolódó oktatási, egészségügyi, szociális létesítmény elhelyezése).
Mindezek mellett a Kstv. 4. § (1) bekezdése további szabályokat tartalmaz arra nézve, hogy a 2. § szerinti közérdekű célok alapján mely esetekben lehet kérni egy
adott ingatlan kisajátítását. Terület- és településrendezés közérdekű cél esetén az is
szükséges hogy a kérelemben megjelölt építmény, fejlesztési cél a területrendezési
tervben vagy a helyi építési szabályzatban szerepeljen; az adott cél megvalósítása az
érintett ingatlan tulajdonosa(i) részéről nem várható el; továbbá a cél rendeltetése,
jellege miatt a célt az adott ingatlanon szükséges megvalósítani, vagy más ingatlanon való megvalósítása a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna. Ugyanígy a vízgazdálkodás és víziközmű-szolgáltatás céljából történő kisajátításra is csak akkor
kerülhet sor, ha például vízkár-elhárítási (árvíz, belvíz, aszály) célú vízilétesímények;
közműves vízellátó és szennyvízkezelő és -elvezető létesítmények vagy felszíni és felszín alatti vízkészletek közérdekű igénybevétele, tározása, el-, illetve továbbvezetését szolgáló létesítmények megvalósítása érdekében van szükség a területre. A
kisajátítást kérő önkormányzatnak tehát a kisajátítási cél pontos meghatározásához mindig vizsgálnia kell a Kstv. 2. §-a mellett a Kstv. 4. § (1) bekezdését is.

A kisajátítási eljárás megindításának a feltételeit pedig a Kstv. 3. § (1) bekezdése szabályozza. Ezek közül az első (és talán az egyik legfontosabb) feltétel az, hogy a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem
lehetséges, vagyis nem lehet az adott beruházást közérdekű használati jog, vezetékjog vagy szolgalmi jog alapításával kialakítani; illetve, ha e jogokat az illetékes hatóság nem engedélyezte. A benyújtott kérelemben tehát a kisajátítást kérőnek
részletesen ki kell fejtenie azokat a körülményeket és elő kell adnia azokat az indokokat, amik egyértelműen alátámasztják, hogy a beruházás kizárólag a kisajátítás eredményeként valósulhat meg (pl.: egy közút kialakítását követően megszűnik
az ingatlan korábbi mezőgazdasági jellege vagy a létesítmény/műtárgy folyamatos
kezelése és felügyelete indokolt).
A közérdekű tulajdonelvonásra továbbá akkor kerülhet csak sor, ha az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy csere útján nem lehetséges. Abban az
esetben ugyanis, ha az ingatlantulajdonos a részére megküldött vételi ajánlatban
szereplő összeget elfogadja, úgy az adott önkormányzat köteles a kártalanításra jogosulttal megkötni a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. Az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanok esetén pedig előállhat olyan helyzet is, hogy a
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kisajátítást kérő a tulajdonosok egy részével adásvételi szerződést köt; ezzel egyidejűleg pedig azon tulajdonosok vonatkozásában, akik nem fogadták el a vételi
ajánlatot, kezdeményezi a kisajátítási eljárás megindítását.
A kisajátítási kérelem benyújtásához szükséges továbbá annak az igazolása, hogy a
közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor; illetve ha
annak megvalósítására több ingatlan alkalmas, akkor a más ingatlanokon való megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével járna. Bizonyos esetekben ez könnyen
alátámasztható, hiszen például egy már meglévő árvízvédelmi töltés bővítésekor kizárólag a töltés melletti ingatlanokon valósulhat meg a közérdekű cél. Abban az
esetben pedig, ha az adott beruházás megvalósítására építési engedélyt adtak ki,
akkor az már feltételezi, hogy a kisajátítási eljárást megelőzte egy építési engedélyezés, melynek során mérlegelésre került más ingatlanok igénybevételének a lehetősége, továbbá kitűzésre került egy nyomvonal is. Az építési engedély megléte
azonban önmagában nem elegendő annak az igazolására, hogy a közérdekű célt az
adott ingatlanon szükséges megvalósítani, ugyanis az ingatlantulajdonos az eljárás
során valószínűsítheti, hogy a más ingatlanon történő megvalósítás a tulajdon kisebb sérelmével járna. Éppen ezért a kisajátítást kérő önkormányzatnak nagyon körültekintően kell eljárnia és kérelméhez csatolnia kell mindazokat az okiratokat
(pl.: engedélyek, szakértői vélemények), továbbá utalnia kell azokra a tényre, amelyek egyértelműen alátámasztják, hogy a közérdekű cél megvalósítására kizárólag
az adott ingatlanon kerülhet sor.
Végezetül a kisajátítási eljárás megindításának a 4. feltétele, hogy a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen meghaladják [Kstv. 3. § (1) bekezdés d) pont]. Itt lényegében azokat a
kisajátítást követően megjelenő és a település lakosságának jelentős részét érintő
pozitív változásokat kell felsorolni, amik a közérdekű cél megvalósítását követően jelentkeznek. Ilyen lehet például a települések közötti infrastrukturális kapcsolatok
erősítése, lakóterület zaj- és környezetvédelmi szempontból történő tehermentesítése, az árvízvédelmi kockázat csökkentése vagy a településen élők egészségfejlesztési és rekreációs igényeinek a kielégítése. Fontos, hogy a kisajátítást kérő
kérelmében ezt a feltételt is részletesen körüljárja és rögzítse mindazokat a körülményeket, amik bizonyítják, hogy a beruházás közösségi előnyei, a tulajdonelvonással okozott kárt jelentősen meghaladják. Ugyanakkor abban az esetben, ha a
kisajátításra közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretében történő helyi közút építése érdekében kerül sor, úgy a Kstv. 3. § (1) bekezdés d) pontjában szereplő feltételt
nem kell bizonyítani.

Amennyiben a jogalap megállapításához szükséges közérdekű cél és a kisajátítás
előbbiekben részletezett 4 feltétele fennáll, úgy sor kerülhet a kisajátítási kérelem
kitöltésére és a kötelezően csatolandó mellékletek összegyűjtésére. A kisajátítás
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iránti kérelem formanyomtatványa, amit ingatlanonként kell benyújtani, az alábbi
linkre kattintva érhető el hivatalunk honlapján a „Kisajátítás” menüpont alatt:
http://www.csmkh.hu/hu/ii-tevekenysegre-mukodesre-vonatkozoadatok/kat/hatosagi-epitesugyi-es-oktatasi-osztaly. Fontos, hogy a formanyomtatvány valamennyi rubrikájának az értelem szerinti kitöltésére sor kerüljön, így többek között szükséges rögzíteni a beruházás megkezdésének időpontját, annak
ütemezését és azt is, hogy a kisajátítási cél szerinti használat meddig biztosított. A
beruházás megkezdéseként célszerű a kérelem benyújtását követő minimum 3 hónappal későbbi időpontot megadni és az ütemezésnek is a valós munkálatok időtartamát kell tükröznie. Amennyiben termőföld kisajátítására kerül sor, úgy az
ingatlanforgalmi szakértő mellett mezőgazdasági szakértő; míg erdő esetében erdészeti szakértő kirendelését is indítványozni kell. A kirendelésre kerülő szakértők
munkájának a megkönnyítése érdekében pedig részleges kisajátítás esetén indokolt
a kisajátítandó terület földmérővel történő kitűzetése is, még a kisajátítás iránti kérelem benyújtását megelőzően.
Az eljárás megindításához szükség van a kötelezően csatolandó mellékletek benyújtására is, melyek felsorolását a Kstv. 24. § (5) bekezdése tartalmazza. Részleges kisajátítás esetén az egyik legfontosabb melléklet a megfelelő záradékokkal ellátott
kisajátítási terv, melynek elemei a változási vázrajz, a terület-kimutatás, a jogosultak
listája és több ingatlant érintő kisajátítás esetén a kisajátítási átnézeti térkép. A változási vázrajnak, valamint a terület-kimutatásnak továbbá rendelkeznie kell egy
építésügyi záradékkal és egy ingatlanügyi záradékkal, amely mindössze 1 évig hatályos. Amennyiben a kisajátítási terven található ingatlanügyi záradék lejár, úgy a
kisajátítást kérő önkormányzatnak újra kell azt záradékoltatnia az illetékes ingatlanügyi hatóságnál. Az országosan követett gyakorlat alapján továbbá nem lehet a kisajátítási eljárás lefolytatását kérni olyan kisajátítási terv benyújtásával, amelynek az
érvényességi idejéből kevesebb, mint 2 hónap van hátra. Teljes ingatlan kisajátítására irányuló kérelem esetén a kisajátítási terv elemei az állami ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázisból szolgáltatott hiteles ingatlan-nyilvántartási térkép és a jogosultak listája, amiket nem kell záradékkal ellátni.
Amennyiben termőföld kisajátítására kerül sor és a kisajátítás céljának megvalósítása érdekében a termőföld igénybevételére is szükség van, úgy kötelezően csatolni
kell az illetékes ingatlanügyi hatóság termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező határozatát is. Erdőterület kisajátításakor pedig az erdészeti hatóságnak
az erdőterület igénybevételére kiadott elvi hozzájárulását szükséges beszerezni abban az esetben, ha a kisajátítást követően az ingatlant nem erdőként kívánják hasznosítani. A Kstv. 7. §-a mindezek mellett felsorol további engedélyeket is, amiket a
kérelem benyújtásakor kötelezően csatolni kell (pl.: természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása), azonban az önkormányzatok által kezdeményezett kisajátítási
eljárásoknál tipikusan csak a fenti 2 engedélytípus szokott előfordulni. Hasonlóan a
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kisajátítási tervek elkészítéséhez és záradékolásához; az ingatlanügyi és erdészeti
hatóság engedélyének a beszerzése is időigényes, ezért a fenti hatóságokat célszerű már jóval a kisajátítási kérelem benyújtását megelőzően megkeresni.
Kötelezően csatolandó melléklet továbbá a kisajátítást kérő nyilatkozata arról, hogy
a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll. Az említett nyilatkozatnak nincs kötelező formája, pusztán azt kell tartalmaznia, hogy a kifizetések
teljesítéséhez szükséges összeg az önkormányzat számláját vezető pénzintézet
meghatározott számláján rendelkezésre áll. Célszerű ugyanakkor a nyilatkozatba azt
is belefoglalni, hogy a kirendelt igazságügyi szakértők és az esetlegesen kirendelésre
kerülő ügygondnokok munkadíjának a kifizetésére is rendelkezésre áll a szükséges
fedezet. Amennyiben az önkormányzat által kezdeményezett kisajátítási eljárás
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházás, úgy a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot nem kell
csatolni, a gyakorlatban azonban ilyen eljárások csak elvétve fordulnak elő.
A kisajátítást kérőnek az eljárás során igazolnia kell azt is, hogy az ingatlan tulajdonjogát adásvétel vagy csere útján nem tudta megszerezni, ezt pedig a tulajdonos részére megküldött vételi ajánlat és az annak átvételét igazoló tértivevény
csatolásával tudja bizonyítani. Fontos szabály, hogy a hatósághoz benyújtott vételi
ajánlat a kisajátítási kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül megtett ajánlat
lehet csak, ellenkező esetben az önkormányzatnak új ajánlattal kell megkeresnie a
kártalanításra jogosultat. Az ingatlantulajdonosnak továbbá az ajánlat kézhezvételétől számítva 30 napja van, hogy azt elfogadja; a kisajátítást kérő pedig köteles
megvárni a fenti időtartam leteltét mielőtt előterjeszti kisajátítás iránti kérelmét (ellenkező esetben a kérelem elutasításra kerül). Ez természetesen nem vonatkozik arra az esetre, amikor a kártalanításra jogosult az önkormányzathoz eljutatott konkrét
és határozott nyilatkozatában, a vételi ajánlatban szereplő összeget nem fogadja el,
ilyenkor ugyanis a kisajátítási kérelem a 30. nap letelte előtt is benyújtható. Célszerű
továbbá csatolni a tulajdonosnak a vételi ajánlatra tett valamennyi nyilatkozatát és
észrevételét is, mivel azok ismerete fontos lehet és befolyásolhatja az igazságügyi
szakértő által megállapított kártalanítás végső összegét.
Az esetek jelentős részében a kisajátítással érintett ingatlanokat különböző szolgalmi, vezeték- vagy egyéb használati jogok terhelik; a hatóságnak pedig döntésében
rendelkeznie kell azok továbbvezetésének a rendjéről is. Éppen ezért a Kstv. 8. § (6)
bekezdése alapján a hivatkozott jogok jogosultjai a kisajátítást kérő megkeresésére
kötelesek nyilatkozni az adott jog kisajátított ingatlanon történő fenntartása vagy a
megszüntetéshez való hozzájárulás kérdésében. Ezen hozzájáruló nyilatkozatok
(ennek hiányában a jog jogosultjának megkeresését igazoló okiratok) szintén a kötelezően csatolandó mellékletek körébe tartoznak, azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kisajátítást kérők ezeket a dokumentumokat csatolják be a
legritkább esetben. A fentiekre tekintettel szeretném külön felhívni az önkormány-
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zatok figyelmét a Kstv. 8. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatok határidőben történő
beszerzésére, ugyanis azok hiányában a hatóság nem tud rendelkezni az ingatlannyilvántartásba bejegyzett szolgalmi, vezeték- és egyéb használati jogok továbbvezetésének a rendjéről.
A kötelezően benyújtandó mellékletek mellett további dokumentumok is csatolhatóak a kisajátítás iránti kérelemhez. Ilyen lehet többek között az adott beruházás
megvalósítása érdekében kiadott jogerős építési vagy használatba vételi engedély
is, ami nemcsak a kisajátítás jogalapját támasztja alá, hanem azzal kapcsolatban is
tartalmazhat információt, hogy a közérdekű célt miért az adott ingatlanon kell megvalósítani. Csatolhatóak különböző hatástanulmányok is annak az igazolására, hogy
a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen meghaladják. Amennyiben a tulajdonosnak megküldött vételi
ajánlat bejegyzett szakértő által készített szakvéleményen alapul, úgy az is benyújtható a kisajátítási eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő munkájának a
megkönnyítése érdekében. Abban az esetben pedig, ha a kisajátítási tárgyaláson az
illetékes önkormányzatot nem a polgármester vagy az alpolgármester képviseli, úgy
mellékelni kell az eljáró ügyintéző vagy a megbízott ügyvédi iroda részére kiállított
meghatalmazást is (fontos, hogy a meghatalmazás a tárgyi ingatlannal kapcsolatos
kisajátítási eljárásra terjedjen ki). Végezetül csatolható a kisajátítással érintett ingatlan hiteles tulajdoni lapja.

Ahogyan arról már a bevezetőben is szó esett, az érintett önkormányzat kérheti a
teljes ingatlan vagy annak csak egy részének a kisajátítását. A részleges kisajátításnak ugyanakkor vannak korlátai, ugyanis a beépítésre szánt területen nem lehet az
ingatlannak csak egy részét kisajátítani, ha a visszamaradó rész a megengedett
legkisebb teleknagyságot nem éri el (ez alól kivételt képez az az eset, amikor az ingatlan már eredetileg sem érte el a fenti teleknagyságot). Mindezek mellett a Kstv.
6. § (4) bekezdése meghatározza azt is, hogy a tulajdonosnak, legkésőbb az egyeztető tárgyaláson előterjesztett kérelme alapján mikor kell a visszamaradó ingatlanrészt is kisajátítani. Erre például akkor kerülhet sor, ha a kisajátítás következtében az
ingatlannal kapcsolatos jog vagy foglalkozás (pl.: vállalkozási vagy kereskedelmi tevékenység) gyakorlása lehetetlenné vagy számottevően költségesebbé válik; az ingatlan eredeti céljára (pl.: nem művelhető már gyümölcsösként vagy szőlőként)
használhatatlanná válik; illetve, ha a visszamaradó rész gazdaságos értékesítése már
nem lehetséges (erre általában az ingatlanforgalmi szakvélemény tud választ adni).
Az igazságügyi szakértők továbbá az általuk követett országos gyakorlat alapján javasolni szokták az 1.000 m2-nél kisebb visszamaradó területek kisajátítását is. Mindezek alapján tehát előállhat olyan helyzet is, amikor az adott önkormányzat csak
az ingatlan egy részét szeretné megszerezni, ugyanakkor a hatóság a kisajátításból
fakadó körülmények miatt kénytelen lesz a teljes ingatlan kisajátításáról rendel-
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kezni, jelentősen megnövelve ezzel a tulajdonosnak járó kártalanítás összegét. Éppen ezért az érintett önkormányzat részéről körültekintő tervezést igényel a közérdekű cél helyének a pontos kiválasztása; ugyanis, ha a kisajátítással érintett
ingatlanon található vállalkozás esetében például üzemátszervezésre kerül sor, akkor a kártalanítási összeg a sokszorosára is emelkedhet.

Abban az esetben, ha a kisajátítás célja és feltételei fennállnak; továbbá, ha a formanyomtatványon benyújtott kérelem és mellékletei a törvényei előírásoknak
megfelelnek, a hatóság dönt a kisajátítási eljárás megindításáról és egy függő hatályú végzést bocsát ki. Amennyiben az ingatlantulajdonos vagy más kártalanításra jogosult elhalálozott (és még nem áll rendelkezésre jogerős hagyatékátadó végzés);
valamint a lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye ismeretlen, úgy a kisajátítási hatóságnak lehetősége van ügygondnok kirendelésére az eljárás határidőben
történő lefolytatása érdekében. Ezt követően sor kerül az igazságügyi – ingatlanforgalmi és mezőgazdasági vagy erdészeti vagy egyéb – szakértő kirendelésére is, valamint az egyeztető tárgyalás időpontjának a kitűzésére. Az önkormányzat mint
kérelmező ügyfél köteles részt venni ezen a tárgyaláson, ahol a felek által megvitatásra kerül a szakértői vélemény, továbbá a kártalanításra jogosultnak a kisajátítással
kapcsolatos esetleges észrevételei. Lehetőség van továbbá arra is, hogy a kártalanítás csereingatlannal történjen, amennyiben a tulajdonos és a kisajátítást kérő abban legkésőbb a tárgyaláson megegyezik (a csere tárgyaként felajánlható megfelelő
ingatlanok hiányában erre a gyakorlatban szinte soha nem kerül sor). Abban az
esetben, ha a hatóság a szakvéleményt megalapozottnak és ellentmondásmentesnek ítéli meg, úgy a kisajátítás tárgyában döntést hoz; ellenkező esetben további bizonyítást folytat le, vagy újabb tárgyalási határnapot tűz ki.
Tekintettel arra, hogy a kisajátítási hatóság határozatával szemben nincs helye fellebbezésnek; ezért a döntés az eljárásban résztvevő valamennyi ügyféllel történő
közlést követően véglegessé válik. A kérelmező önkormányzat a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül köteles a teljes kártalanítási összeget
megfizetni és az azt követő 8 napon belül köteles a hatóság részére a megfizetést
igazolni. Végezetül az ingatlantulajdonos a megfizetéstől számított 1 hónapos (felépítményes ingatlanok esetén 2 hónapos) határidőn belül köteles az ingatlant a kisajátítást kérő birtokába bocsátani, tehát annak lebonyolításában a hatóság már
nem vesz részt. Abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos vagy akár a kisajátítást
kérő nem ért egyet a döntésben foglaltakkal, úgy a jogsérelem megjelölésével a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kezdeményezheti annak bírósági
felülvizsgálatát is. A kérelmet valamennyi Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei
ingatlan vonatkozásában a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzetten, a kisajátítási hatóságnál lehet előterjeszteni. Fontos szabály, hogy az illetékes
önkormányzat, mint elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett szerv,
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minden beadványát kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. A kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,– Ft, de a keresetlevélre illetéket leróni nem kell, mert a keresetet indító felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti
meg.

A fentebb ismertetett alapvető rendelkezéseken kívül még számos más kérdés merülhet fel a kisajátítási eljárással kapcsolatban (pl.: szakértő előzetes kirendelése
vagy adott esetben a járulékos költségek megtérítése), ami az eljárás összetettségének, valamint a tulajdonhoz való jog érintettségének és gazdasági jelentőségének
köszönhető. A kisajátítás tárgyában továbbá számtalan, a Legfelsőbb Bíróság és jogutódja, a Kúria által kibocsátott eseti döntés, elvi bírósági határozat és KGD született, melyek fontos jogértelmezési kérdésekben nyújtanak segítséget a
jogalkalmazók részére, az ítélkezési gyakorlat megismerése útján. Mindezekre tekintettel jelen cikk írója azt javasolja a kisajátítás iránti kérelmet előterjeszteni szándékozó önkormányzatok képviselőinek, hogy a kérelem benyújtását megelőzően
mindenképp vegyék fel a kapcsolatot a Csongrád Megyei Kormányhivatal kisajátítási ügyintézőivel (az ügyintézők neve és elérhetősége megtalálható a hivatal honlapján, a formanyomtatvány melletti tájékoztatóban).
__________________
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Afrikai sertéspestis
járványügyi képzés vadászok
részére
dr. Szendrei Gábor
hatósági állatorvos
Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály · Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály

Európa-szerte egyre többeket érintő probléma az afrikai sertéspestis (ASP). A betegség további terjedésének megakadályozásához a legfontosabb a megelőzés, a
járványvédelmi szabályok szigorú betartása. Többek között erről, és az ASP vírusának jellemzőiről, valamint a betegség tüneteiről is szólt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztályának továbbképzése a Csongrád megyei vadásztársaságok képviselőinek, mely két alkalommal 2018. november 7-én, november 30-án, mintegy 200 fő részvételével került megtartásra.
Jelenleg Magyarországon Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye vaddisznó állományában került megállapításra a vírus jelenléte. A cél az,
hogy a betegséget helyben tartsuk és megakadályozzuk a házisertés-állományra
történő átterjedését.
A képzésen kiemelésre kerültek a vadászokat, a vadgazdálkodókat érintő és betartandó szabályok, különös tekintettel a területükön megtalált és mintázott vaddisznóhullákkal kapcsolatos előírások betartására.
A megszerzett információkról 15 kérdéses teszt kitöltésével adtak számot a résztvevők. Ennek sikeres kitöltése az alapfeltétel ahhoz, hogy igazolást kapjanak, amelynek birtokában végezhetik csak vadászati tevékenységüket az országos
járványhelyzetre való tekintettel.
__________________
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Méhegészségügyi
felelősök továbbképzése
dr. Maczelka Andrea
hatósági állatorvos
Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály · Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály

2018. december 12-én a Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya továbbképzést tartott a megyében feladatot ellátó méhegészségügyi felelősök és hatósági állatorvosok részére.
Tájékoztatás hangzott el a méhcsaládokat tartó tenyészetek nyilvántartásának aktuális kérdéseiről, amelynek célja a hatósági munka során tapasztalt hiányosságok
minél nagyobb hatékonysággal történő kiküszöbölése volt. Az előadásban a méhészek bejelentési kötelezettségéről, annak módjáról szóló információk hangzottak el.
Ismertetésre kerültek az egyes bejelentő lapok elérhetőségei, azok benyújtásának
lehetőségei, illetve a tájékozódást segítő fórumok.
Ismertetésre került a méhmérgezések kivizsgálásának menete, a méhmérgezésekkel kapcsolatos eljárásrend, kitérve az érintett résztvevők – méhegészségügyi felelős, hatósági állatorvos és növényvédelmi felügyelő – feladataira.
A méhek parazitás és baktériumos megbetegedésiről szóló előadásban kiemelésre
került a varroosis, a légcsőatka-kór, valamint a nyúlós és az európai költésrothadás
előfordulása, járványtana, kórfejlődése, tünetei, megelőzése, gyógykezelési lehetőségei (amennyiben jogszabály nem tiltja).
__________________
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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.

Kisteleki Járási Hivatal

6760 KISTELEK, Árpád u. 3.

Makói Járási Hivatal

6900 MAKÓ, Széchenyi tér 22.

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal (Mindszent)

6630 MINDSZENT, Köztársaság tér 6.

Mórahalmi Járási Hivatal

6782 MÓRAHALOM, Millenniumi sétány 17.

Szegedi Járási Hivatal (Sándorfalva)

6762 SÁNDORFALVA, Ady Endre u. 1.

Szegedi Járási Hivatal (Megyeháza)

6722 SZEGED, Rákóczi tér 1.

Szegedi Járási Hivatal (TESCO Szeged Extra)

6724 SZEGED, Rókusi krt. 42–64.

Szegedi Járási Hivatal (Szeged Nova)

6726 SZEGED, Szőregi út 80.

Szentesi Járási Hivatal

6600 SZENTES, Kossuth tér 6.

Mórahalmi Járási Hivatal (Üllés)

6794 ÜLLÉS, Dorozsmai út 40.

Ügyfélfogadás:

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

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

Szeged
Szeged Nova
Megyeháza
Tesco Szeged Extra

7 - 17
8 - 20
8 - 20
8 - 18
8 - 20
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A Csongrád Megyei Kormányhivatal
vezetőinek elérhetőségei
Kiemelten jelezve a legutóbb közölt (2018. október 31-ei) állapothoz képest bekövetkezett változások

Kormánymegbízotti
Kabinet

Védelmi Bizottság
Titkársága
Belső Ellenőrzési Osztály

szervezeti egység

vezető

Kormánymegbízott

Székhely:
Postacím:
Telefon:
E-mail:
Honlap:

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
6701 Szeged, Pf. 1096
62/680-663 · Fax: 62/680-601
vezeto@csongrad.gov.hu
csmkh.hu · kormanyhivatal.hu

telefon

@csongrad.gov.hu

Dr. Juhász Tünde

62/680-607

juhasz.tunde

Főigazgató

Dr. Mikecz Péter

62/680-406

mikecz.peter

Igazgató

Zakar Péter

62/680-654

zakar.peter

62/680-684
62/680-606
62/680-484

gyura.szabina

Titkárság

Gyura Szabina
Tóth Renáta
Török Anita

Állami Főépítész

Sári Zsolt

62/680-120

sari.zsolt

Belső kontroll koordinátor

Csikós Emese

62/680-612

csikos.emese

Kommunikációs vezető

Varga Márta

62/680-604

varga.marta

Titkár

Meleg Károly

62/680-450

meleg.karoly

Titkárhelyettes

Csepregi Balázs

62/680-452

csepregi.balazs

Belső ellenőrzési vezető

Herczegh Róbert László

62/680-437

herczegh.robert
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30/250-8973

70/436-1518

70/337-2689
70/436-2311
30/903-8381
70/436-4008

toth.renata
anita.torok
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Foglalkoztatási Főosztály

Jogi és Hatósági Főosztály

Működést Támogató
Főosztály

Népegészségügyi és
Élelmiszerlánc-biztonsági
Főosztály

szervezeti egység

vezető

telefon

@csongrad.gov.hu

Főosztályvezető

Budai László

62/680-900

budai.laszlo

Alapkezelő Osztály
Közfoglalkoztatási Osztály
Munkaerőpiaci Osztály

Tóth Aranka
Janovics Péter
Bakos László Attila

toth.aranka

Főosztályvezető

Dr. Bangha Ágnes

62/680-908
62/680-952
62/680-902
62/680-683

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

Dr. Regős-Benák Edit
Dr. Bereczky Katalin
Dr. Baunoch Magdolna
Dr. Csongrádi Helga
Dr. Mezey Róbert
Muzsik Anita

regos.edit

Főosztályvezető

Schleining Ibolya

62/680-157
62/680-626
62/680-695
62/680-687
62/680-611
62/680-231
62/680-467

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

Balogh Diána
Vőneki László

62/680-409
62/680-660

balogh.diana

fodi.edit

Főosztályvezető

Dr. Bosnyákovits Tünde

62/680-693
62/680-674
62/681-702

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

Dr. Lamperné dr. Horváth Éva
Dr. Kiss Edit
Dr. Orosz László

62/680-800
62/681-716
62/681-763

horvath.eva
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30/677-7875

70/382-9177

30/218-6359

janovics.peter
bakos.laszlo
bangha.agnes

bereczky.katalin
baunoch.magdolna
csongradi.helga
mezey.robert
muzsik.anita
schleining.ibolya

voneki.laszlo

(nincs kinevezve)

Fődi Edit
Mátó Melinda

70/680-5587

mato.melinda
bosnyakovits.tunde

kiss.edit
orosz.laszlo
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szervezeti egység

vezető

telefon

@csongrad.gov.hu

Dr. Szubally Brúnó

63/814-711

szubally.bruno

Foglalkoztatási Osztály

Németh Anna

hivatalvezető-helyettes

63/814-741

nemeth.anna

Földhivatali Osztály
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Kormányablak Osztály

Török József
Dr. Gyovai Réka
Dr. Becsei Dániel
Dr. Végh Ibolya

63/814-725
63/814-712
63/814-717
62/681-018

torok.jozsef

Dr. Szegény Judit

hivatalvezető-helyettes

62/681-004

szegeny.judit

Dr. Késmárki-Szabó Olga
Réczi Zsanett
Rostás Ferencné
Schultz József
Király János

62/681-014
62/681-014
62/681-002
62/814-905
62/814-923

szabo.olga
reczi.zsanett
rostas.ferencne
schultz.jozsef

Dr. Szabó Csilla

62/814-913

szabo.csilla

Kertész Péter
Dr. Kun Andrea
Dr. Borka Attila
Dr. Balogh Gabriella
Dr. Kovács Gábor
Borcsik Zoltán
Dr. Simonkáné dr. Molnár Mónika
Lévai Balázs
Mányainé Piti Gabriella
Bereczki Pál
Dr. Csúcs Tünde
Hegyi István
Dr. Bugyi Györgyi

62/814-919
62/681-084
62/681-072
62/681-054
62/680-784
62/681-080
62/814-923
62/680-307
62/681-015
62/242-895
62/681-005
62/681-034
62/681-046

kertesz.peter

CSONGRÁDI JÁRÁSI HIVATAL

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI JÁRÁSI HIVATAL
Járási Hivatalvezetői Titkárság

Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály

Agrárügyi Főosztály

Hatósági Főosztály

Főosztályvezető
Helyszíni Ellenőrzési Osztály
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív
Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
Főosztályvezető
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Földhivatali Osztály
Földművelésügyi Osztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály
Főosztályvezető
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Osztály
Építésügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Kormányablak Osztály
Népegészségügyi Osztály
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hivatalvezető

hivatalvezető

70/436-2310

30/359-6148

gyovai.reka
becsei.daniel
vegh.ibolya

kiraly.janos

kun.andrea
borka.attila
balogh.gabriella
kovacs.gabor
borcsik.zoltan
molnar.monika
levai.balazs
manyaine.gabriella
bereczki.pal
csucs.tunde
hegyi.istvan
bugyi.gyorgyi
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szervezeti egység

vezető

telefon

@csongrad.gov.hu

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

62/681-301

nagy.katalin

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

bardi.laszlo

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Bárdi László
Elek Róbert
Dr. Lakatos-Tóth Andor
hivatalvezető-helyettes

70/436-2247

Kormányablak Osztály

Molnár Renáta

62/681-414

molnar.renata

Dr. Szántó Mária

62/681-350

hivatalvezető

70/454-8872

szanto.maria

Foglalkoztatási Osztály

Ivanovné Makovits Tünde
hivatalvezető-helyettes

62/681-390

makovits.tunde

Földhivatali Osztály
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Kormányablak Osztály

Dr. Nagy Izabella
Dr. Csala Éva
Nógrádiné Bálint Melinda

62/681-381
62/681-352
62/681-356

nagy.izabella.morahalom

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

MAKÓI JÁRÁSI HIVATAL
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály

MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATAL
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hivatalvezető-helyettes

csehek.agnes
levai.aniko

(nincs kinevezve)

elek.robert
lakatostoth.andor

csala.eva
balint.melinda
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szervezeti egység

vezető

telefon

@csongrad.gov.hu

Dr. Holubán Csilla

62/680-075

holuban.csilla

Dr. Égető Gábor

hivatalvezető-helyettes

62/680-011

egeto.gabor

Szepesiné dr. Hidvégi Julianna
hivatalvezető-helyettes

62/680-653

hidvegi.julianna

Dr. Kocsis Krisztina
Leinweberné Hankóczy Nikolett
Nagy Ágnes Eszter
Pintér Tamásné
Sápiné dr. Török Magdolna
Biczók Gyöngyi
Tóth Ferencné
Balogné Czirok Anikó
Törjékné Pásztor Ildikó
Szalai Szilvia
Petrik Sándor
Dr. Horesnyi Julianna
Lantainé dr. Szecskó Nóra
Dr. Tihanyi Zala
Dr. Dudás Gábor
Palágyiné dr. Gömöri Katalin
Dr. Kovács Ferenc János

62/680-030
62/680-017
62/680-030
62/680-757
62/680-366
62/680-202
62/680-260
62/680-759
62/680-962
62/680-966
62/680-532
62/680-546
62/680-023
62/680-830
62/680-098
62/680-029
62/681-759

kocsis.krisztina

hivatalvezető

SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL
Járási Hivatalvezetői Titkárság
Főosztályvezető
Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Egészségbiztosítási Osztály
Főosztály
Családtámogatási Osztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
Főosztályvezető
Foglalkoztatási Osztály
Foglalkoztatási és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
Főosztályvezető
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Hatósági Főosztály I.
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Hatósági és Oktatási Osztály
Népegészségügyi Osztály
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70/454-8874

hankoczy.nikolett
nagy.agnes
pinter.tamasne
sapine.magdolna
biczok.gyongyi
toth.ferencne
czirok.aniko
torjekne.ildiko
szalai.szilvia
petrik.sandor
horesnyi.julianna
szecsko.nora
tihanyi.zala
dudas.gabor
gomori.katalin
kovacs.ferenc
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Hatósági Főosztály II.

Kormányablak Főosztály

szervezeti egység

vezető

telefon

@csongrad.gov.hu

Főosztályvezető
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Földhivatali Osztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
Közlekedési Osztály
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
Útügyi Osztály
Főosztályvezető
Kormányablak Osztály 1.
Kormányablak Osztály 2.

Tóth Zoltán
Masa Ferenc
Dabis Tamás
Dr. Mader Balázs
Hunya Péter
Kelemen János
Márta János
Csányi Zsolt
István Beatrix
Dr. Kiss Zsuzsanna

62/680-150
62/680-130
62/680-176
62/681-656
62/681-612
62/680-382
62/681-611
70/490-6062
62/680-016
62/680-019

toth.zoltan

Dr. Tóth Flórián

63/814-776

hivatalvezető

30/459-7478

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

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

63/814-770

veraszto.jozsef

Kormányablak Osztály

Dr. Verasztó József
Dr. Ötvös Ágnes

hivatalvezető-helyettes

63/814-772

otvos.agnes

Népegészségügyi Osztály

Dr. Gáspár Gábor

63/400-175

gaspar.gabor

SZENTESI JÁRÁSI HIVATAL

masa.ferenc
dabis.tamas
mader.balazs
hunya.peter
kelemen.janos
marta.janos
csanyi.zsolt
istvan.beatrix
kiss.zsuzsanna
toth.florian

tonnes.zsolt
bertus.maria

––––––––––––––––––
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A Csongrád Megyei
Államigazgatási Kollégium tagjai
szervezeti egység

vezető

levelezési cím

telefon

e-mail

Csongrád Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja

Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/680-607

juhasz.tunde
@csongrad.gov.hu

CSMKH
főigazgatója

Dr. Mikecz Péter
főigazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/680-406

mikecz.peter
@csongrad.gov.hu

CSMKH
igazgatója

Zakar Péter
mb. igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/680-654

zakar.peter
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Belső Ellenőrzési Osztály

Herczegh Róbert László
mb. osztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

62/680-437

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.

62/680-900

budai.laszlo
@csongrad.gov.hu

CSMKH
Dr. Bosnyákovits Tünde
Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály 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.

62/680-467

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. Végh Ibolya
járási hivatalvezető

6800 Hódmezővásárhely,
Ady Endre út 14.

62/681-018

vegh.ibolya
@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

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. nb. őrnagy 6722 Szeged, Párizsi krt. 36.
irodavezető

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. dandártábornok
igazgató

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

62/621-280

csongrad.titkarsag
@katved.gov.hu

Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság

Dakos József r. dandártábornok
megyei főkapitány

6721 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 22–24.

62/562-400

dakosj
@csongrad.police.hu

Klebelsberg Központ
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Balázs József
igazgató

6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.

30/399-5341

jozsef.balazs
@kk.gov.hu

Klebelsberg Központ
Szegedi Tankerületi Központ

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit
igazgató

6722 Szeged,
Kálvária sgt. 84–86.

30/373-8851

judit.ujfaluczki
@kk.gov.hu

Magyar Államkincstár
Csongrád Megyei Igazgatósága

Rigó Szilveszterné
igazgató

6720 Szeged,
Széchenyi tér 9.

62/568-160

rigo.szilveszterne
@allamkincstar.gov.hu

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ellátási és Koordinációs Főosztály

Plavetzné dr. Tompán Veronika
főosztályvezető

6726 Szeged,
Bal fasor 17–21.

62/561-200

dath.csongrad
@neak.gov.hu

Szegedi
Fegyház és Börtön

Tikász Sándor bv. dandártábornok
intézetparancsnok

6724 Szeged,
Mars tér 13. Pf. 753

62/554-969

szeged.uk
@bv.gov.hu

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Csongrád Megyei Kirendeltsége

Nyári Amália
igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

70/647-5910

csongrad
@szgyf.gov.hu
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TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTTAK:
szervezeti egység

vezető

levelezési cím

telefon

e-mail

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
jegyző

6720 Szeged,
Tisza Lajos körút 2–4.

62/886-840

fojegyzo
@csongrad-megye.hu

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
jegyzője

Dr. Varga Ildikó
jegyző

6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.

62/530-119

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

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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Önkormányzati elérhetőségek,
polgármesterek és jegyzők Csongrád megyében
Kiemelten jelezve a legutóbb közölt (2018. október 31-ei) állapothoz képest bekövetkezett változások
Naprakészen elérhető a csmkh.hu/hu/onkormanyzatok-elerhetosegei-csongrad-megyeben címen

település

közös hivatal

ALGYŐ nagyközség

–

AMBRÓZFALVA község

Csanádalberti

APÁTFALVA község

–

ÁRPÁDHALOM község

Nagymágocsi

ÁSOTTHALOM nagyközség

–
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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

jegyző

62/517-517

algyo.hu

Molnár Áron

Dr. Varga Ákos

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. Hajnal Péter
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település

közös hivatal

BAKS község

–

BALÁSTYA község

–

BORDÁNY nagyközség

–

CSANÁDALBERTI község

Csanádalberti

CSANÁDPALOTA város

Csanádpalotai

CSANYTELEK község

–

CSENGELE község

Csengelei

CSONGRÁD város

–

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

telefon

honlap

polgármester

62/269-233

baks.hu

Búza Zsolt

jegyző
az új jegyző kinevezéséig:

Dr. Faragó Péter
Tömörkényi KÖH jegyzője

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. Juhász László

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
jegyzői jogkörben eljárva:

DEREKEGYHÁZ község

Szegvári

6621 Derekegyház, hivatal
Kossuth u. 4.

@derekegyhaz.hu

63/453-019

derekegyhaz.hu

Szabó István

Berkeczné Csák
Andrea
igazgatási osztályvezető

DESZK község

–

DÓC község

Sándorfalvi
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6772 Deszk,

ph

Tempfli tér 7.

@deszk.hu

6766 Dóc,

onkormanyzat

Alkotmány u. 17.

@dockozseg.hu

62/571-580

deszk.hu

Király László

Dr. Altmayerné dr.
Kocsis Anita

62/570-005

dockozseg.hu

Tóth Margit

Dr. Török Éva
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település

közös hivatal

DOMASZÉK nagyközség

–

EPERJES község

Fábiánsebestyéni

FÁBIÁNSEBESTYÉN község

Fábiánsebestyéni

FELGYŐ község

Tömörkényi

FERENCSZÁLLÁS község

Kübekházi

FORRÁSKÚT község

–

FÖLDEÁK község

Földeáki

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
megyei jogú város

Hódmezővásárhelyi

KIRÁLYHEGYES község

Csanádpalotai

KISTELEK város

–

KISZOMBOR nagyközség

–

KLÁRAFALVA község

Kübekházi
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székhely

e-mail

6781 Domaszék,

domaszek

Köztársaság tér 1.

@t-online.hu

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,

kiralyhegyes6911

Jókai u. 38.

@gmail.com

6760 Kistelek,

hivatal

Árpád u. 1–3.

@kistelek.hu

6775 Kiszombor,

ph

Nagyszentmiklósi u. 8.

@kiszombor.hu

6773 Klárafalva,

onkormanyzat

Kossuth u. 171.

@klarafalva.koznet.hu

telefon

honlap

polgármester

jegyző

62/284-011

domaszek.hu

Kispéter Géza

Dr. Csányi Imre

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

Dr. Márki-Zay
Péter

Dr. Varga Ildikó

62/287-945

kiralyhegyes.hu

Horváth Lajos

Dr. Juhász László

62/598-100

kistelek.hu

Nagy Sándor

Süliné dr. Terecskei
Erzsébet

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

közös hivatal

KÖVEGY község

Csanádpalotai

KÜBEKHÁZA község

Kübekházi

MAGYARCSANÁD község

Magyarcsanádi

MAKÓ 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

Farkas János

mako.hu

Farkas Éva
Erzsébet

62/511-800

polgármester
Galgóczkiné
Krobák Mária
Anna
Dr. Molnár
Róbert

jegyző
Dr. Juhász László
Dr. Gácsi Zoltán
Izsákné Hetényi
Valéria Mária
Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyzőt helyettesíti:

dr. KruzsliczBodnár Gréta
aljegyző

MAROSLELE község

–

MÁRTÉLY község

Hódmezővásárhelyi

MINDSZENT város

–

MÓRAHALOM város

–

NAGYÉR község

Csanádalberti

NAGYLAK község

Magyarcsanádi

NAGYMÁGOCS nagyközség

Nagymágocsi
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6921 Maroslele,

marosleleph

Szabadság tér 1.

@vnet.hu

6636 Mártély,

onkormanyzat

Rákóczi tér 1.

@martely.hu

6630 Mindszent,

mindszent

Köztársaság tér 31.

@mindszent.hu

6782 Mórahalom, info
Szentháromság tér 1.

@morahalom.hu

6917 Nagyér,

igazgatas.nagyer

Szabadság u. 33.

@oroscom.hu

6933 Nagylak,

jegyzo

Petőfi u. 14.

@nagylak.hu

6622 Nagymágocs, pmhivatal
Szentesi út 42.

@nagymagocs.hu

62/256-033

maroslele.hu

Dr. Martonosi
György

Dr. Dóka Tímea

62/528-062

martely.hu

Borsos József

Dr. Varga Ildikó

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

Izsákné Hetényi
Valéria Mária

63/363-002

nagymagocs.hu

Szebellédi Endre
István

Dr. Vida
Bernadett
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település

közös hivatal

NAGYTŐKE község

Szentesi

ÓFÖLDEÁK község

Földeáki

ÓPUSZTASZER község

–

ÖTTÖMÖS község

Ruzsai

PITVAROS község

Csanádalberti

PUSZTAMÉRGES község

Ruzsai

PUSZTASZER község

Csengelei

RÖSZKE község

–

RUZSA község

Ruzsai

SÁNDORFALVA város

Sándorfalvi

SZATYMAZ község

–

SZEGED

–

megyei jogú város
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székhely

e-mail

6612 Nagytőke,

nagytoke

Széchenyi tér 4.

@szentes.hu

6923 Óföldeák,

hivatal.ofoldeak

Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

@gmail.com

6767 Ópusztaszer, opusztaszer
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,

info

Széchenyi tér 10.

@szegedvaros.hu

telefon

honlap

polgármester

jegyző

63/450-609

nagytoke.hu

Szénászky Zsolt

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. Török Éva

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

közös hivatal

székhely

e-mail

6635 Szegvár,

polghiv

Szabadság tér 2.

@szegvar.hu

telefon

honlap

polgármester

jegyző
jegyzői jogkörben eljárva:

SZEGVÁR nagyközség

Szegvári

63/364-800

szegvar.hu

Gémes László

Berkeczné Csák
Andrea
igazgatási osztályvezető

SZÉKKUTAS község

–

SZENTES város

Szentesi

TISZASZIGET község

Kübekházi

TÖMÖRKÉNY község

Tömörkényi

ÚJSZENTIVÁN község

–

ÜLLÉS nagyközség

–

ZÁKÁNYSZÉK község

–

ZSOMBÓ nagyközség

–

CSONGRÁD MEGYEI

–

Önkormányzat

6821 Székkutas,

titkarsag

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,

polghiv

Alkotmány u. 3.

@zsombo.hu

6720 Szeged,

hivatal

Tisza Lajos körút 2–4.

@csongrad-megye.hu

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. Sziromi Márta 1

62/886-840

csongrad-megye.hu Kakas Béla elnök

Vadász Csaba

__________________
1

2019. január 1-jei hatállyal
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