Centrala / Központ: 4875-166

Podrum / Pince
Versegi Márta

236

– magacioner / raktáros

Prizemlje / Földszint
Kovács Éva

2.

5.

5a.

6.

7.
7a.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

– portir / portás

USLUŽNI CENTAR – ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: od 8 do 12 časova / 8 és 12 óra között
ANYAKÖNYVVEZETŐ – MATIČAR
PAKAI DIANA – matičar / anyakönyvvezető
VAJDA KATALIN – zamenik matičara / anyakönyvvezetőhelyettes
FARAGÓ ZITA – zamenik matičara / anyakönyvvezetőhelyettes
SZARAPKA ANIKÓ – zamenik matičara / anyakönyvvezetőhelyettes
ALMÁSI RÓZSA – ažuriranje biračkog spiska / választóinévjegyzék frissítése
DEČJA ZAŠTITA – GYERMEKVÉDELEM
ISTENES ERIKA – prijem zahteva za ostvarivanje porodiljskih prava i prava na roditeljski i dečji
dodatak / kismama, szülőipótlék- és családipótlék-jogosultságok iránti kérelmek átvételével
kapcsolatos ügyek
LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA – HELYI ADÓÜGYEK
PREDUZETNIŠTVO – VÁLLALKOZÁS
VUJAKOVIĆ TIJANA –– poreska evidencija i kontrola/ adó nyilvántartás és ellenőrzés
registracija preduzetnika / vállalkozásbejegyzés
PISARNICA – IKTATÓ
JAKUS MÁRIA – kancelarijski poslovi / irodai ügyek
ROHACSEK KOVÁCS MÁRTA – poslovi arhive / irattározási ügyek
APRÓ OTTÓ – prosvetni inspektor / tanfelügyelő
PAPDANCSÓ IGOR – građevinski inspektror/ épitésügyi felügyelő
Prijem stranaka / Ügyfélfogadás: ponedeljak, sreda, četrvrtak od 8 do 12 časova / hétfő, szerda, csütörtök
8–12 óra
KOVÁCS PETRA – upravljanje ljudskim resursima / emberierőforrás-kezelő
SÁFRÁNY ATTILA –inspektor zaštite životne sredine / környezetvédelmi felügyelő
BAJTAI BALÁZS – rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove / a felügyelőségi főosztály vezetője
GAZDAG MIKLÓS – komunalni inspektor /kommunális felügyelő
Prijem stranaka / Ügyfélfogadás: ponedeljak, sreda, četrvrtak od 8 do 12 časova / hétfő, szerda, csütörtök
8–12 óra sa pozivima
MILENA DRAŠKOVIĆ – poslovi ozakonjenja objekta / épületek törvényesítése
DÖMÖTÖR ÁGOTA – poslovi ozakonjenja objekta / épületek törvényesítése
Prijem stranaka / Ügyfélfogadás: ponedeljak–petak od 8 do 12 časova/ hétfőtől péntekig 8–12 óra
Prijem stranaka sa pozivom / Ügyfélfogadás meghívóval: četrvrtak, petak / csütörtök, péntek 8–12 óra
ÚJHELYI IBOLYA – poslovi utvrđivanja porodiljskih prava i prava na roditeljski i dečji dodatak /
kismama, szülőipótlék- és családipótlék-jogosultságok
JOVANKA BOŠKOVIĆ – poslovi urbanizma / városrendezési ügyek
RADMILA BILIĆ – poslovi objedinjene procedure/ egyesített eljárási ügyek
KEIPER ILDIKÓ – poslovi objedinjene procedure/ egyesített eljárási ügyek
KASZA ATTILA – rukovodilac Odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti/
a közigazgatási és társadalomtevékenység-ügyi főosztály vezetője
KOCSIS KÖRMÖCI MÁRIA – daktilograf / gépíró
ŠAMU MARINA – poslovi u oblasti obrazovanja / oktatási teendők
KOVÁCS MÁRIA – poslovi radnih odnosa zaposlenih / alkalmazotti munkaügyek
BOHATA IBOLYA – administrativno-tehnički poslovi / adminisztratív-technikai teendők
Ministartstvo finansije, Poreska uprava, Filijala Subotica, Odsek Kanjiža
Adóhivatal magyarkanizsai részleg
FARAGÓ MIODRAG – referent za naplatu, VUKOVIĆ IVANA – poslovi pisarnice
SÁRKÁNY ROZÁLIA – porez za prenos apsolutnih prava
KÁLMÁN KORNÉLIA – porez na nasleđe i poklon

4875-166

0

4874-689

227

213
4874-689

215

207
238
246
222

4873-084

217
204
247
229
208
233

4879-412
4879-416
4879-413

15.
14.

17.

18.
19.

MAODUŠ MILORAD – administrator sistema i porez na vlasnike oružja
SZALKAI NEMES VALÉRIA – poslovi poljoprivrede i ruralnog razvoja / mezőgazdasági- és
vidékfejlesztési ügyek
BIMBÓ MIHÁLY – poslovi poljoprivrede / mezőgazdasági ügyek
SÓTI SZABOLCS – koordinacija poljočuvarskih poslova / mezőőri teendők koordinálása
BAGI ÁGNES – referent za administrativne poslove / adminisztratív teendők
SAVETNICI ZA RURALNI RAZVOJ / FALUGAZDÁSZOK
Kovács Andrea, Sóti Izabella, Skutera Éva
Retpublički geodetski zavod
Služba za katastar nepokretnosti / Ingatlannyilvántartó szolgálat
RADOVAN BELANČIĆ – šef grupe - csoportvezető
LAZIĆ STRAHINJA – dipl. pravnik, samostalni savetnik - okl. jogász – önálló tanácsos
BANDIN MÓNIKA – katastar – kataszter
BANJAC SNEŽANA – katastar – kataszter
HALER KATICA – geometar, referent
SORS RÓBERT – registracija preduzetnika /vállakozásbejegyzés
VERICA SUDAR – referent / referens

4879-414
243
240
4874-236

4879-452

4873-017

I sprat / I. emelet
21.

22.

FEJSZTÁMER KORNÉLIA – rukovodilac Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj/ a gazdasági
és helyi gazdaságfejlesztési főosztály vezetője
CSŐKE RUDOLF – poslovi procene uticaja na životnu sredinu, izdavanje dozvola u obl. zaštite
životne sredine / Környezeti hatásvizsgálati teendők, környezetvédelmi engedélyek kiadása
SÁFRÁNY TÚRÚ ÁGNES –poslovi u oblasti komunalnih delatnosti/ kommunális teendők
KOVÁCS TIBOR –poslovi planiranja odbrane / honvédelmi teendők

22a.

NÉMETH ERNŐ – referent za oblast turizam / idegenforgalmi teendők

23.

NEBOJŠA SAMARDŽIĆ – opštinski pravobranilac / községi vagyonjogi ügyész
NAGY NÉMEDI DÁNIEL – rukovodilac Odleljenja za gradjevinske poslove / építésügyi főosztály vezetője
BICSKEI IBOLYA – član Opštinskog veća (socijalna i zdravstvena zaštita) / községitanács-tag (szociális
és egészségvédelem)
VASS ZOLTÁN – član Opštinskog veća (poljoprivreda) )/ községitanács-tag (mezőgazdaság)
ZORAN TOMIN – član Opštinskog veća (zaštita životne sredine) / községitanács-tag
(környezetvédelem)
MARKO ŽDERO – član Opštinskog veća (komunalna delatnost i infrastruktura) / községitanács-tag
(kommunális tevékenységek és közművek)
RADOMIR MILOJEVIĆ – poslovi vodenja javnih investicija / közberuházás-irányító
VRANIĆ VÁRADI LÍVIA – protokolarni poslovi i informisanje / protokoll- és tájékoztatási ügyek
BODNÁR IVETT – referent za oblast turizam / idegenforgalmi teendők

24.

25.

26.
27.

NEBOJŠA RAKIĆ – zamenik predsednika opštine / polgármester-helyettes
KÁROLY EDIT – sekretar predsednika i zamenika predsednika opštine / polgármesteri és
polgármester-helyettesi irodavezető

30.

FEJSZTÁMER RÓBERT – predsednik opštine Kanjiža / polgármester
LACKÓ RÓBERT – predsednik SO Kanjiža / KKT-elnök

31.

MARIJA MILOVANOVIĆ – načelnik Opštinske uprave Kanjiža / a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

32.

Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona / Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ
MOLNÁR MAKAI KRISZTINA, LUKIĆ BOŠNJAK DRAGANA, VIGI LÁSZLÓ
DÁVID JÓZSEF – PANONREG
ICR
SÓTI GIZELLA

33.
33.
34.

35.

RÁC MAJOR DIÁNA – sekretar Skupštine opštine Kanjiža / községi képviselő-testületi titkár
KÖRMÖCI KÁROLY – rudovodilac Odeljenja za organa opštine / a községi szervek ügyeit ellátó
főosztály vezetője
Besplatni pravni pomoć – Ingyenes jogsegély
Prijem stranaka: ponedeljak i sreda od 8 do 14 časova / Ügyfélfogadás hétfő és szerda 8 –14 óra
MIHÁLYI NATÁLIA – rukovodilac Odeljenja za LPA/ / a helyi adóigazgatási szolgálat vezetője

4874-447
4877-442

209
303
245
244
241

4873-249

230

232
4873-212 224
4873-016

212
220

4873-151
4874-312

214
250
302

219

36.

37.a

37.

37.c

38.

DOBÓ SZABADOS ÉVA – poslovi utvrđivanja lokalnih i javnih prihoda/ helyi adók megállapítása
MÉSZÁROS GABRIELLA – poresko knjigovodstvo i izveštavanje / adókönyvelő és -jelentéstevő
LADÓCKI VIOLETTA – poslovi utvrđivanja lokalnih i javnih prihoda/ helyi adók megállapítása
PAKAI TAMÁS – rukovodilac Odeljenja za finansije i budžet / pénzügyi a költségvetési főosztály
vezetője
DARA ĆURČIĆ – poslovi finansijske kontrole i javne nabavke/ pénzügyiellenőrzési és közbeszerzési
ügyek
ERDÉLYI ERZSÉBET – obračun plata, naknada i drugih ličnih prihoda i poslovi blagajne /bér,- díj- és
járandóságelszámoló, pénztáros
KŐMŰVES ERDÉLYI CSILLA – analitičar budžeta / Költségvetési analitikus könyvelő
SZECSEI KATALIN – glavni kontista glavne knjige trezora / kincstári főkönyvi fő számlakönyvelő
REKECKI GABRIELLA – poslovi knjigovodstva i likvidature / könyvviteli ügyek és számfejtő
TERÉNYI IBOLYA – finansijski knjigovođa / pénzügyi könyvelő
NAGY HERMINA – likvidator / számfejtő
VÍG LÁSZLÓ – službenik za javne nabavke / közbeszerzési tisztviselő
BARÁT KLJAJIĆ TÍMEA – poslovi finansijske kontrole / pénzügyi ellenőrzési teendők

211
239
226
205
4873-353
206
216

II sprat / II. emelet
39.

40

40a.

KÓNYA RÓBERT – pomoćnik predsednika (tehnička pitanja i informatika / polgármesteri tanácsnok
(műszaki és informatikai kérdések)
BAGÁNY ÁGNES – član Opštinskog veća (prosveta i omladinska politika) / községitanács-tag
(közoktatás és ifjúságpolitika)
ÚJVÁRI ZSOMBOR – član Opštinskog veća (turizam i informisanje)/ községitanács-tag
(idegenforgalom és tájékoztatás)
BARÁT ZSOLT – pomoćnik predsednika (sport) / polgármesteri tanácsnok (sport)
VÖRÖS TURU ANITA – član Opštinskog veća (kultura i nevladine organizacije)/ községitanács-tag
(művelődés és civil szervezetek)

235
235
235

42.
Odeljenje za poslove organa opštine / Községi szervek ügyeit ellátó főosztály
41/a.

4873-474

VARGA SZILÁRD – Administrator komunikacione i mreže opreme / informatikus
HARMAT NORBERT – programer i IT administrator / programozó
FODOR ATTILA – internet operater / honlapszerkesztő
DUKAI ÁKOS – administrator informacionog sistema i mreže / információsrendszer- és
hálózati rendszergazda

237

Zgrada u dvorištu – Udvari épület
DUKAI RUDOLF, ADAMOVIĆ MOMIR – vozač motornog vozila / gépkocsivezetők
SÓTI HENRIETTA – knjigovođa / könyvelő
NAGY JÓZSEF – kurir / kézbesítő

234

DOBÓ ELLA, VUKOVIĆ IGOR – SOFKA / Magyarkanizsai Sportszövetség

234

Kanjiža, 15. 09. 2021. god.

