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TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
I.
A testület két ülése között tett fontosabb intézkedések
A Képviselő-testület két ülése között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a tett
intézkedésekről az alábbiakban adok tájékoztatást:
2020. február 21.
 Martfű belterületén az 1658/1 hrsz-ú ingatlanon lévő nagy mennyiségű földkupaccal
kapcsolatban a talajvédelmi kötelezettségek és a termőföldön folytatott tevékenység
ellenőrzése, valamint a tényállás tisztázása céljából helyszíni ellenőrzést folytatott a
JNSZ Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály. Az ellenőrzésen
jelen volt a Tisza Park Kft. részéről Nagy Lénárd környezetvédelmi szakértő és a
hivatal részéről Dr. Molnár György irodavezető és Pápai János műszaki ügyintéző.
2020. február 21.
 A Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója Szutorisz Szügyi Csongor keresett meg, és
a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tulajdonában lévő iskolabusz megvásárlása
tárgyában folytattunk egyeztetést, valamint arról, hogy az eladást követően az
iskolabusz iskolaidőn kívüli használatát az új tulajdonos, a tankerület engedélyezze a
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagjainak. A megbeszélésen jelen volt Szász
Éva jegyző és Dr. Molnár György irodavezető.
2020. február 25.
 A Szolnoki Járási Helyi Védelmi Bizottság Soron következő ülésén vett részt Pápai
János műszaki ügyintéző. A bizottsági ülés napirendjei: A Helyi Védelmi Bizottság
2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évben végzett
munkájáról szóló tájékoztató, a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség ár- és belvíz védekezési tevékenységéről
szóló tájékoztató.
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2020. február 25.
 A Szelevényi Hulladéklerakóval kapcsolatosan mediációs eljárásban vettem részt, Dr.
Molnár György műszaki irodavezetővel és Dr. Halmi Franciska ügyvéddel a Fővárosi
Ítélőtáblánál.
2020. február 26.
 Öcsödön a polgármesteri hivatalban voltam, ahol a Tiszazugi Önkormányzatok
Társulása elnöki feladatait beszéltük át. Dr. Molnár György a műszaki iroda vezetője
is jelen volt.
 Az új lakóterületek értékesítésével kapcsolatban egyeztetést folytattunk az E.ON
képviselőjével. Az egyeztetésen jelen volt Dr. Molnár György műszaki iroda vezetője,
Szász Éva jegyző, és S. Bodor Éva energetikai ügyintéző.
2020. február 28.
 A Tisza Iparterületen belül található telekrendezéssel kapcsolatosan megbeszélést
folytattam a Tiszapark Kft. és a Tisza Joule Kft. ügyvezetőivel, Dénes Zoltánnal és
Varga Imrével. A megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár György Műszaki Iroda
vezetője, és Pápai János műszaki ügyintéző is.
2020. március 8.
 Az önkormányzat és intézményei nődolgozóit köszöntöttem a nemzetközi nőnap
alkalmából.
2020. március 8.
 Sülyi Károly nőnapi zenés műsorán vettem részt, ahol köszöntöttem a jelenlévőket.
2020. március 9-én
 megbeszélés volt a Polgármesteri Hivatalban a Labdarugó Sportegyesület vezetőjével
az elszámolásukkal kapcsolatosan. Jelen voltak a megbeszélésen polgármester,
alpolgármester, képviselők, jegyző, aljegyző.
2020. március 11-én
 a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsának ülése volt a
Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalótermében. Az ülés napirendjei:
Társulás költségvetésének elfogadása. Előterjesztés a társulási megállapodás
módosítására. Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatra. Előterjesztés a
közbeszerzési terv elfogadásáról. Előterjesztés a közbeszerzési szabályzat készítéséről.
Előterjesztés a közbeszerzési szakértő kiválasztására. Előterjesztés az iskolabuszban
utazók biztosításának módosítására. Előterjesztés Kunszentmárton csatlakozása a
Tiszazugi Önkormányzatok Társulásába. Előterjesztés Cserkeszőlő Tiszazugi
Önkormányzatok Társulásából való kilépéséről.
 Szolnokon a Városháza földszinti tárgyalótermében általános tájékoztatón vettem részt
Szász Éva jegyzővel.
 Az iskolakonyha műszaki átatás-átvétele volt, melyen részt vett a kivitelező, az
építész, a műszaki tervező, a műszaki iroda munkatársa, önkormányzati képviselők,
Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
vezetője.
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2020. március 12-én
 Erste Banktól keresett meg Kürti Tünde, és banki ügyintézéssel kapcsolatban
beszélgettünk, ahol jelen volt Szász Éva jegyző is.
 Intézményvezetőkkel a szabályzatok egyeztetésére került sor.
 Klein Tibor járt nálam, és az óvodai játszótér építésével, és a gördeszka pálya építéssel
kapcsolatban tárgyaltunk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző.
2020. március 13-án
 ünnepi megemlékezés és koszorúzás volt, de csak szűk körben a koronavírus járvány
miatt.
2020. március 14-15.
 2020. március 13-án a késő esti miniszterelnöki bejelentés alapján a koronavírus elleni
védekezés keretében létrehozott oktatási munkacsoport javaslata nyomán, március 15.
hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket.
Ezért március 14-én szombaton és 15-én vasárnap a koronavírus miatt kialakult
helyzet megoldásával kapcsolatban az intézmények vezetőivel, irodavezetőkkel,
jegyzővel megbeszélést folytatunk. (Asztalos Árpádné, Földi Edina, Iglódiné
Mészáros Ágnes, Turnyánszkiné Enyedi Andrea, Gonda Lajosné, Cseri Katalin, Szász
Éva, Dr. Molnár György)
2020. március 16.
 Az Elízium Kft. a ravatalozóba meghozta a szószéket, melynek elhelyezésénél Tóth
Ferenc volt jelen.
2020. március 17.
 Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke bizottsági ülést
kezdeményezett, melyen jelen voltak a háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos és a
védőnők is. Az ülés témája a koronavírus továbbterjedésének megakadályozása
érdekében szükséges intézkedések megbeszélése volt.
2020. március 18.
 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ kezdeményezésére megrendezett Területi Szociális Bizottsági ülésen vettem
részt Rákóczifalván. A bizottsági ülés napirendje a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló előterjesztés.
2020. március 19.
 Erre a napra tervezett Közmeghallgatás a koronavírus továbbterjedésének megelőzése
érdekében elmaradt.
 Holoveczné Sipos Erikával a Kistérségi Társulás Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetőjével és Gonda
Lajosnéval a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ vezetőjével egyeztettünk, hogy az idősek ellátásával kapcsolatosan milyen
szükséges intézkedéseket kell megtenni, a koronavírus járvány miatt. Szász Éva
jegyző is részt vett a megbeszélésen.
 Az Exante Kft. képviselőivel konferencia beszélgetés volt telefonon, a Kft. által
ajánlott fejlesztési lehetőségekkel (megacity, „Találjuk ki városunkat?”, helyi
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gazdaságfejlesztés, citywalk, városi zöld megállapodás, buy local, sprint, projekt
doktori) kapcsolatban. A beszélgetésen jelen volt Szász Éva jegyző és Dr. Molnár
György irodavezető.
2020. március 20.
 Lengyel Istvánné Martfűi lakost köszöntötte önkormányzatunk 95 éves születésnapján
a koronavírus járvány miatt, gondozónője közreműködésével.
2020. április 7.
 Varga Sándor az S-Line Kft. ügyvezetője keresett meg, és tájékoztatást adtam neki az
önkormányzat várható útépítéseiről, és beruházásairól. Dr. Molnár György irodavezető
is jelen volt a megbeszélésen.
2020. április 15.
 Dr. Varga Balázs ügyvéd jelenlétében az önkormányzati rendelet alapján, energetikai
felújításra adott támogatással kapcsolatban támogatási szerződések kerültek aláírásra
az ügyfelekkel. A szerződés aláírásnál jelen volt Dr. Molnár György műszaki iroda
vezetője is.
2020. április 27.
 A 098 hrsz-ú ingatlanról elektromos elosztót helyeztek át, - Bognár István
villanyszerelő valamint Pirók József az E.ON munkatársa -, egy másik ingatlanra. Az
áthelyezésnél jelen voltam. Valamint a hivatal részéről jelen volt még Pápai János
műszaki ügyintéző, Dr. Molnár György irodavezető.
2020. április 30.
 a COOP parkoló felújítással kapcsolatos munkaterület átadás volt a hivatal földszinti
nagytárgyalójában, ahol jelen voltak Kovács Ferenc műszaki ellenőr, Sándor József
vállalkozó, Horváth Adolf vállalkozó és Pápai János a hivatal műszaki ügyintézője.
2020. május 4.
 Az EON helyszíni bejárást folytatott le a Gesztenye soron történő közvilágítás
korszerűsítése, javítása, pótlása érdekében. Melyen jelen volt Dr. Molnár György
műszaki iroda vezetője és S. Bodor Éva energetikai ügyintéző.
2020. május 13.
 Csűrök Tibor járt nálam, és a LIFE pályázattal kapcsolatban folytattunk megbeszélést.
A megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár György irodavezető, Szász Éva jegyző, S.
Bodor Éva energetikai ügyintéző.
2020. május 14.
 Hajnal Tamás erőemelő keresett meg, és a konditerem működésével kapcsolatban
folytattunk egyeztetést, melyen jelen volt Dr. Molnár György irodavezető és
Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző.
2020. május 15.
 Dr. Varga Balázs ügyvéd volt nálam, és az önkormányzati végrehajtásokat beszéltük
át, melyen részt vett Dr. Molnár György irodavezető is.
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2020. május 21.
 Új mentőautót kapott a Martfűi Mentőállomás, és ennek ünnepélyes átadásán vettem
részt. Az ünnepségen jelen volt Dr. Korcsmáros Ferenc az Országos Mentőszolgálat
Észak-Alföldi Regionális igazgatója, Boldog István országgyűlési képviselő is.
2020. május 22.
 Dr. Varga Balázs ügyvéd jelenlétében az önkormányzati rendelet alapján, energetikai
felújításra adott támogatással kapcsolatban támogatási szerződések kerültek aláírásra
az ügyfelekkel. Jelen volt a szerződés aláírásnál Pápai János műszaki ügyintéző.
2020. május 25.
 A PAL-NATURAL KFT. ügyvezetője Péter Lóránd járt nálam, és a közterületen lévő
kullancs és szúnyoggyérítéssel kapcsolatban folytattunk egyeztetést. A megbeszélésen
jelen volt még Dr. Molnár György műszaki iroda vezetője és Pápai János műszaki
iroda munkatársa.
2020. május 27.
 90 éves születésnapján köszöntöttünk egy martfűi lakost, Hegedűsné Blaskó Anikó
eljegyzővel.
2020. május 28.
 Nyíri Péter keresett meg a Telenor-tól, és a szolgáltatással kapcsolatban egyeztettünk.
A megbeszélésen jelen volt még Szász Éva jegyző, Dr. Molnár György irodavezető és
Gonda Lajos ügyintéző.
2020. május 29.
 A Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos megbeszélés volt. A megbeszélésen jelen
volt Kiszelovics Ildikó településmérnök, Honti Gyula városi főépítész, Dr. Varga
Balázs ügyvéd, Dr. Molnár György műszaki iroda vezetője, Pápai János műszaki iroda
munkatársa, Szász Éva jegyző.
2020. június 3.
 Hajnal Tamás, Hajnal Orsolya és Enyedi Mihály kerestek meg, és a konditerem
esetleges áttelepítésével kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Szász
Éva jegyző és Dr. Molnár György irodavezető.
2020. június 4.
 Szolnokon a vízügyi székházban, a Természetvédelmi és Környezetvédelmi
Főosztálynál voltunk Szász Éva jegyzővel, és Dr. Molnár György műszaki iroda
vezetőjével, és az inert hulladék kezelésével kapcsolatban egyeztettünk.
2020. június 8.
 A GOLD LUCKY DRAGON KFT. képviselője Lakatos István keresett meg a volt
Korona épület megvásárlásával kapcsolatban. A megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár
György irodavezető, Szász Éva jegyző, és Gonda Lajos ügyintéző is.
 Az ExperiDance társulatának ügyvezető igazgatója Vona Tibor és fia kerestek meg, és
tájékoztattak az újraindult társulatról, és programjairól. Jelen volt a megbeszélésen
Szász Éva jegyző is.
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2020. június 12.
 Enyedi Mihály, Hajnal Tamás, Hajnal Orsolya jártak nálam a konditerem bérleti
szerződésének felmondásával kapcsolatban. A megbeszélésen jelen volt még Dr.
Molnár György irodavezető és Gonda Lajos ügyintéző.
 A Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője keresett meg, az óvodai csoportok
létszámát beszéltük át.
2020. június 19.
 Az Új Néplap munkatársa járt nálam, akit az önkormányzat várható beruházásairól
tájékoztattam, mely írás megjelent az újságban, és a Szoljon.hu oldalon is.
 Rédei József keresett meg az EMERGENCY Kft. ügyvezetője és a Tiszazugi
Önkormányzatok Társulását érintő központi orvosi ügyeleti rendszert beszéltük át. A
megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző és Dr. Molnár György irodavezető is.
2020. június 20.
 A Martfűi József Attila Általános Iskola ballagásán vettem részt, ahol önkormányzati
elismerő okleveleket adtam át.
2020. június 24.
 A Május 1. úti önkormányzati garzonlakások tetőszigetelése és a Városháza
homlokzatának felújítása is elkészült. A két beruházás műszaki átadására került sor,
amelyen jelen volt Honti Gyula tervező, Csüllög János kivitelező, Dr. Molnár György
a műszaki iroda vezetője, Pápai János műszaki ügyintéző.
2020. június 25.
 Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási ülés volt, melynek napirendje: A
központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
 A Szolnoki Tankerülettől Szutorisz Szügyi Csongor keresett meg és a Tiszazugi
Önkormányzatok Társulása tulajdonában lévő iskolabusz adás-vételi szerződését írtuk
alá. Jelen volt az aláírásnál Szász Éva jegyző, Dr. Molnár György irodavezető és
Kontra Lajos irodavezető, és Takács Anita ügyintéző is.
2020. június 29.
 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén vettem rész.
Az ülés napirendjei: - Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva
menti Integrált Központja zavartalan működésének biztosítását szolgáló
megállapodások megkötésére. – Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Zagyva menti Integrált Központjában magasabb vezetői feladatok további ellátására
A koronavírus miatt kialakult helyzet ideje alatt Boldog István országgyűlési képviselő
rendszeresen videokonferenciára hívta össze a körzetébe tartozó polgármestereket, hogy
mondják el a településükön milyen problémák vannak.
Dr. Papp Antal polgármester szabadsága ebben az évben, az alábbiak szerint került
kiírásra:
2020. 03. 02-től
2020. 03. 06-ig
2020. 04. 01-től
2020. 04. 03-ig
2020. 05. 04-től
2020. 05. 08-ig
2020. 06. 02-től
2020. 06. 05-ig
2020. 07. 01-től
2020. 07. 03-ig
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében a
Képviselő-testület és a bizottságok hatáskörében eljárva az alábbi döntéseket hozta a
Polgármester:
Határozatok:
 Martfű Város Polgármesterének 35/2020. (III. 20.) határozata
Rendkívüli intézkedések a koronavírus járvánnyal kapcsolatban
 Martfű Város Polgármesterének 36/2020.(IV.15.) határozata
a 2020. évi sporttámogatások csökkentéséről
 Martfű Város Polgármesterének 37/2020. (IV. 22.) határozata
Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
alapító okiratának módosításáról
 Martfű Város Polgármesterének 38/2020. (IV. 22.) határozata
Cserkeszőlő Község Önkormányzatának kiválása a Tiszazugi Önkormányzatok
Társulásából
 Martfű Város Polgármesterének 39/2020. (IV. 22.) határozata
Kunszentmárton Város Önkormányzatának csatlakozása a Tiszazugi Önkormányzatok
Társulásához
 Martfű Város Polgármesterének 40/2020.(IV.22.) határozata
a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosításáról

 Martfű Város Polgármesterének 41/2020. (IV. 28.) határozata a civil és nonprofit
szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról
 Martfű Város Polgármesterének 42/2020. (IV.28.) határozata
a tiszaföldvári Római Katolikus Plébánia 2020. évi önkormányzati
támogatásának megállapításáról
 Martfű Város Polgármesterének 43/2020. (IV.28.) határozata
a Martfűi Református Egyházközség 2020. évi önkormányzati támogatásának
megállapításáról
 Martfű Város Polgármesterének 44/2020. (IV.28.) határozata
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Észak-alföldi Régió 2020. évi
önkormányzati támogatásának megállapításáról
 Martfű Város Polgármesterének 45/2020. (IV.28.) határozata
a Martfűi Polgárőr Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatásának
megállapításáról
 Martfű Város Polgármesterének 46/2020.(V.4.) határozata
A polgári házasságkötésekkel kapcsolatos szabályokról
 Martfű Város Polgármesterének 47/2020.(V.25.) határozata
a gyermekvédelmi tevékenységről
 Martfű Város Polgármesterének 48/2020.(VI.02.) határozata
2019. évi költségvetési előirányzat átcsoportosításáról
 Martfű Város Polgármesterének 49/2020.(VI.11.) határozata
a Játékvár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartásának módosításáról
 Martfű Város Polgármesterének 50/2020.(VI.16.) határozata
a Martfűi József Attila Általános Iskola FIÚ KÉZILABDA CSAPATA, Fekete
Benjámin, Kovács Szabolcs, Szikszay Máté, Szikszay Nándor, Stoica Bodor
Simon, Tóth Benedek, Balla Róbert, Kántor René és Kiss Ádám tanulók számára
„Önkormányzati Elismerő Oklevél” és tárgyjutalom adományozásáról
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 Martfű Város Polgármesterének 51/2020.(VI.16.) határozata
a 2020/21. nevelési évben indítható óvodai, bölcsődei csoportok számáról
 Martfű Város Polgármesterének52/2020.(VI.17.) határozata
2020. évi költségvetési előirányzat átcsoportosításáról
Rendeletek:
 MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
7/2020.(III.27.) önkormányzati rendelete
a bölcsődében, köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 7/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
8/2020.(IV.1.) önkormányzati rendelete
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott
hatáskörök gyakorlásáról
 MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
9/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
A polgármester által hozott döntésekről szóló határozatok és rendeletek a tájékoztató
mellékletében találhatóak.

II.
Átruházott hatáskörökben hozott döntések, intézkedések
Polgármester:
 Átruházott hatáskörben 3 db közterület-használati engedély került kiadásra, melyből
- közhasználatra átadott területen kereskedelmi tevékenység folytatása
2 db,
- építési munkával kapcsolatos anyagok, és tüzelő tárolása, elhelyezése
1 db
célra.
 Tulajdonosi nyilatkozatok kiadása közterületen gépkocsi bejáró építéséhez 4 db
 Önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában végzett különböző projektek
megvalósításához 3 db tulajdonosi hozzájárulás kiadása történt.
 1 esetben befogadói nyilatkozat kiadására került sor.
 A lakáscélú támogatásról szóló 4/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelet alapján 2 db
lakáskorszerűsítés címen támogatás került megállapításra.
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 Lakás- és helyiséggazdálkodás
A 2020. január 1-től megkötött bérleti szerződések esetében 2020. június 30-ig 52 esetben
került sor a bérleti jogviszony meghosszabbítására, az önkormányzati bérlakások, a garzon és
a bérlők házában található szobák korábbi bérlőivel, valamint 12 új bérleti szerződést kötött
az Önkormányzat.
2 fő bérlő elhalálozása, valamint 1 fő kiköltözése miatt megüresedett a bérlők házában 3
szoba, amelyek a beszámolási időszakban a tisztasági festést és kisebb mértékű karbantartást
követően ismét kiadásra kerültek.
2 fő bérlő esetében került sor végrehajtási eljárás megindítására, bérleti díj tartozás miatt.
A Martfű, Bata u. 4/a. számú önkormányzati ingatlant (volt Bölcsőde épülete) 2020. július 1.
napjától 5 év időtartamra bérleti jogviszony keretében hasznosítja az Önkormányzat.
 A települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján az
alábbi támogatások kerültek megállapításra.

köztemetés
költségeinek
megtérítése alóli
mentesítés

20

25

22

183000

236000

3
1
4
2
0

4
2
1
0
0

8
1
3
0
0

2
1
2
0
0

2
3
7
0
0

9000
4000
245000
28000
0

12000
8000
15000
0
0

június

25

május

25

árpilis

március

február

krízistámogatás

június

temetési támogatás

május

gyógyszertámogatás

április

lakhatási támogatás

Felhasznált támogatás összege (forint)

március

eseti támogatás

Támogatásban részesülők
száma (fő)

február

Támogatási forma

177000 301000 178000
24000
4000
415000
0
0

6000
6000
4000 12000
69850 229850
0
0
0
0

Március és június hónapokban 2 eseti támogatás kérelem került elutasításra.

III.
A megjelent fontosabb jogszabályok
17/2020. (II. 18.)
Korm. rendelet
18/2020. (II. 19.)
Korm. rendelet

A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek
részére juttatandó rezsiutalványról szóló 202/2019. (VIII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
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Köf.5037/2019/4.
számú határozat
Köf.5039/2019/4.
számú határozat
24/2020. (II. 24.)
Korm. rendelet
25/2020. (II. 25.)
Korm. rendelet

26/2020. (II. 25.)
Korm. rendelet
5/2020. (II. 26.)
EMMI rendelet
2020. évi I. törvény

5/2020. (II. 26.)
EMMI rendelet
28/2020. (II. 28.)
Korm. rendelet
30/2020. (II. 29.)
Korm. rendelet
31/2020. (II. 29.)
Korm. rendelet
35/2020. (III. 5.)
Korm. rendelet
37/2020. (III. 5.)
Korm. rendelet
6/2020. (III. 6.)
EMMI rendelet

1/2020. PJE
határozat
7/2020. (III. 10.)
EMMI rendelet
40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet
41/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet

42/2020. (III. 12.)
Korm. rendelet
45/2020. (III. 14.)
Korm. rendelet

10/2020. (III. 14.)
EMMI rendelet

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg
megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló
58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról
A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási
bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII.
törvény, valamint az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali
eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi
CXXVII. törvény módosításáról
Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló
58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról
szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér
megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a javítóintézetek
rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról
A Kúria polgári jogegységi határozata
A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek
vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosításáról
Veszélyhelyzet kihirdetéséről
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018.
(IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)
A kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
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1101/2020. (III. 14.)
Korm. határozat
1102/2020. (III. 14.)
Korm. határozat
1103/2020. (III. 14.)
Korm. határozat
46/2020. (III. 16.)
Korm. rendelet
2020. évi VII.
törvény
2020. évi V. törvény
2020. évi VI.
törvény
47/2020. (III. 18.)
Korm. rendelet
1109/2020. (III. 18.)
Korm. határozat
50/2020. (III. 20.)
Korm. rendelet

51/2020. (III. 20.)
Korm. rendelet
52/2020. (III. 20.)
Korm. rendelet
54/2020. (III. 20.)
Korm. rendelet
55/2020. (III. 20.)
Korm. rendelet
56/2020. (III. 20.)
Korm. rendelet
A Kúria
közleménye
57/2020. (III. 23.)
Korm. rendelet

58/2020. (III. 23.)
Korm. rendelet

59/2020. (III. 23.)
Korm. rendelet

A koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről
A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új
munkarend bevezetéséről
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012.
(XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának
felfüggesztéséről
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény módosításáról
Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
Közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben
egyes törvények módosításáról
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről
Az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami
gazdasági társaságok veszélyhelyzeti feladat-ellátásának szakmai
támogatásáról
A fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatottaknak
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti
illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek
alkalmazásáról
A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini
bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók
2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.
(II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami
támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő
szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.)
Korm. rendelet módosításáról
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet módosításáról
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó
egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való
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60/2020. (III. 23.)
Korm. rendelet
61/2020. (III. 23.)
Korm. rendelet

62/2020. (III. 24.)
Korm. rendelet
63/2020. (III. 24.)
Korm. rendelet

1121/2020. (III. 24.)
Korm. határozat
1122/2020. (III. 24.)
Korm. határozat
64/2020. (III. 25.)
Korm. rendelet

3/2020. (III. 25.)
MEKH rendelet

67/2020. (III. 26.)
Korm. rendelet

68/2020. (III. 26.)
Korm. rendelet

69/2020. (III. 26.)
Korm. rendelet

70/2020. (III. 26.)
Korm. rendelet

71/2020. (III. 27.)
Korm. rendelet
72/2020. (III. 28.)
Korm. rendelet
2020. évi XII.
törvény
73/2020. (III. 31.)
Korm. rendelet

jogosultságok meghosszabbításáról
A veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi
biztonsága növelése érdekében szükséges intézkedésekről
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.)
Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új
intézkedésekről
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.)
Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során az orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos
intézkedésekről
A magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből
történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedésekről
A
koronavírus-járvány
megfékezésére
szolgáló
intézkedések
végrehajtásához szükséges további forrás biztosításáról
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során egyes gyógyszerek kivitelével kapcsolatos
intézkedésekről
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet
és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak
mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet
során
történő
gyógyszerellátással
kapcsolatos
intézkedésekről
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.)
Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új
intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzetben a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó
eltérő szabályokról
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai
vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól
A kijárási korlátozásról
A kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről
A koronavírus elleni védekezésről
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli
intézkedések hatályának meghosszabbításáról
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74/2020. (III. 31.)
Korm. rendelet
76/2020. (III. 31.)
Korm. rendelet

5/2020. (III. 31.)
HM rendelet
79/2020. (III. 31.)
Korm. rendelet

80/2020. (III. 31.)
Korm. rendelet

81/2020. (IV. 1.)
Korm. rendelet
6/2020. (IV. 3.)
MNB rendelet
1/2020. BJE
határozat
2/2020. BJE
határozat
82/2020. (IV. 3.)
Korm. rendelet
83/2020. (IV. 3.)
Korm. rendelet
85/2020. (IV. 5.)
Korm. rendelet
86/2020. (IV. 5.)
Korm. rendelet
87/2020. (IV. 5.)
Korm. rendelet
88/2020. (IV. 5.)
Korm. rendelet
89/2020. (IV. 5.)
Korm. rendelet
90/2020. (IV. 5.)
Korm. rendelet
91/2020. (IV. 5.)
Korm. rendelet
92/2020. (IV. 6.)
Korm. rendelet
93/2020. (IV. 6.)
Korm. rendelet
94/2020. (IV. 7.)
Korm. rendelet

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.
31.) Korm. rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a
központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában
fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások
átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.
23.) Korm. rendelet módosításáról
Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet
módosításáról
A települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a
nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok differenciált
mértékű nemzetiségi pótlékának kiegészítő támogatásáról
Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán
fenntartók által fenntartott köznevelési intézményben foglalkoztatott, a
nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok differenciált
mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési
támogatásáról
Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása
érdekében
elrendelt
veszélyhelyzettel
kapcsolatos
rendkívüli
intézkedésekről
Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
A Kúria büntető jogegységi határozata
A Kúria büntető jogegységi határozata
A veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni
védőeszközök beszerzésével összefüggő intézkedésekről
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú
szabályokról
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes honvédelmi tárgyú
szabályokról
A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó
eltérő szabályairól
A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátásokkal
kapcsolatos
intézkedésekről,
valamint
a szociális
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes nemzetközi bűnügyi jogsegély
eljárásokat érintő intézkedésekről
A veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási
szabályok módosításáról
A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos
különös szabályairól
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel
összefüggő eltérő szabályairól
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési
tárgyú szabályokról szóló Korm. rendelet
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013.
(III. 8.) Korm. rendelet módosításáról
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95/2020. (IV. 9.)
Korm. rendelet
Köf.5003/2020/3.
számú határozat
2020. évi XX.
törvény
97/2020. (IV. 10.)
Korm. rendelet

98/2020. (IV. 10.)
Korm. rendelet
104/2020. (IV. 10.)
Korm. rendelet

105/2020. (IV. 10.)
Korm. rendelet
107/2020. (IV. 10.)
Korm. rendelet
110/2020. (IV. 14.)
Korm. rendelet
1151/2020. (IV. 14.)
Korm. határozat
14/2020. (IV. 16.)
EMMI rendelet
118/2020. (IV. 16.)
Korm. rendelet
19/2020. (IV. 16.)
Korm. rendelet
123/2020. (IV. 16.)
Korm. rendelet
128/2020. (IV. 17.)
Korm. rendelet
129/2020. (IV. 17.)
Korm. rendelet
131/2020. (IV. 17.)
Korm. rendelet
132/2020. (IV. 17.)
Korm. rendelet
133/2020. (IV. 17.)
Korm. rendelet
140/2020. (IV. 21.)
Korm. rendelet
142/2020. (IV. 22.)
Korm. rendelet
143/2020. (IV. 22.)
Korm. rendelet

A kijárási korlátozás meghosszabbításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A származási hely feltüntetése érdekében a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.)
Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új
intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek
veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.)
Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv
keretében történő kiegészítéséről
A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet
felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges
egyéb intézkedésekről
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a települési önkormányzatok
fejlesztési és működési támogatásáról
Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható
önkormányzati intézkedésekről
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi
vizsgaidőszakban történő megszervezéséről
A vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő
teljesítéséről
A veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet
működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról
A veszélyhelyzet ideje alatt a közvetítői tevékenységet és a megelőző
pártfogói tevékenységet érintő egyes intézkedésekről
A veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatása
biztosításáról
A veszélyhelyzet során az elektronikus azonosítási feltételekkel,
a végrehajtással és a médiaszolgáltatási díjjal kapcsolatos egyes
jogszabályok eltérő alkalmazásáról
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó egyes munkajogi szabályokról
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési,
településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási
hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról
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144/2020. (IV. 22.)
Korm. rendelet
145/2020. (IV. 22.)
Korm. rendelet
147/2020. (IV. 22.)
Korm. rendelet
2/2020. (IV. 22.)
NVTNM rendelet
148/2020. (IV. 23.)
Korm. rendelet
150/2020. (IV. 24.)
Korm. rendelet
151/2020. (IV. 24.)
Korm. rendelet

4/2020. (IV. 24.) IM
rendelet
152/2020. (IV. 27.)
Korm. rendelet
157/2020. (IV. 29.)
Korm. rendelet
158/2020. (IV. 29.)
Korm. rendelet
159/2020. (IV. 29.)
Korm. rendelet
160/2020. (IV. 29.)
Korm. rendelet
1190/2020. (IV. 30.)
Korm. határozat
1191/2020. (IV. 30.)
Korm. határozat
1192/2020. (IV. 30.)
Korm. határozat
167/2020. (IV. 30.)
Korm. rendelet
168/2020. (IV. 30.)
Korm. rendelet
169/2020. (IV. 30.)
Korm. rendelet
170/2020. (IV. 30.)
Korm. rendelet
171/2020. (IV. 30.)
Korm. rendelet
172/2020. (IV. 30.)
Korm. rendelet
173/2020. (IV. 30.)
Korm. rendelet
174/2020. (IV. 30.)
Korm. rendelet
175/2020. (IV. 30.)

A Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja
keretében a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges
egyes rendelkezésekről
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel
a pénzügyi ágazat rugalmas működése érdekében szükséges intézkedésekről
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint
a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.
rendelet módosításáról
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
A kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható
önkormányzati intézkedésekről
A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2020. évi mértékéről
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV.
törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm.
rendelet és a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet módosításáról
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet
módosításáról
A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos
intézkedésekről
A veszélyhelyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről
A kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló
72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsga teljesítésével összefüggő
rendelkezésekről
A virágüzletek anyák napi nyitvatartásáról
A nemzeti rendezvények megszervezéséről
Az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók gazdálkodásának
javításával kapcsolatos egyes intézkedésekről
Az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésének hatékonyabb
ellátása érdekében szükséges intézkedésekről
A kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére
meghozható önkormányzati intézkedésekről
A védelmi intézkedésekről
A kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való
fenntartásáról
A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről
A koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a
beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről
A veszélyhelyzettel összefüggésben a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
A központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és
következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és
egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól
Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása
érdekében
elrendelt
veszélyhelyzettel
kapcsolatos
rendkívüli
intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi
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Korm. rendelet
17/2020. (IV. 30.)
EMMI rendelet

176/2020. (V. 4.)
Korm. rendelet
179/2020. (V. 4.)
Korm. rendelet
181/2020. (V. 4.)
Korm. rendelet
12/2020. (V. 4.) BM
rendelet
13/2020. (V. 5.) BM
rendelet
185/2020. (V. 6.)
Korm. rendelet
186/2020. (V. 6.)
Korm. rendelet

187/2020. (V. 7.)
Korm. rendelet
188/2020. (V. 7.)
Korm. rendelet

190/2020. (V. 7.)
Korm. rendelet
191/2020. (V. 8.)
Korm. rendelet
194/2020. (V. 11.)
Korm. rendelet
196/2020. (V. 12.)
Korm. rendelet
16/2020. (V. 12.)
AM rendelet
2020. évi XXIII.
törvény
4/2020. (V. 13.)
MEKH rendelet
5/2020. (V. 13.) IM
rendelet
14/2020. (V. 13.)
ITM rendelet

vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.)
Korm. rendelet módosításáról
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II. 25.) EüM rendelet módosításáról
A kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt
alkalmazandó eltérő intézkedésekről
A veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány vonatkozásában elrendelt hatósági házi karantén elektronikus
ellenőrzéséről
Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett
szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről
szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosításáról
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása
érdekében
elrendelt
veszélyhelyzettel
kapcsolatos
rendkívüli
intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti
szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról és a koronavírus világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet helyiségbérleti
szerződésekre vonatkozó rendelkezésének módosításáról
A koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése, valamint
a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának erősítése érdekében szükséges
intézkedésekről
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőjogi tárgyú
intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes
eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet és
a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási
szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet
módosításáról
Egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött
bejelentésről
Különös méltányossági jog gyakorlásának rendjéről
A fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával,
továbbá a hallgatói hitelrendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról
Egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
módosításáról
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön
díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH
rendelet módosításáról
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló
21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
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7/2020. (V. 13.) AB
határozat

8/2020. (V. 13.) AB
határozat

200/2020. (V. 13.)
Korm. rendelet
205/2020. (V. 15.)
Korm. rendelet
207/2020. (V. 15.)
Korm. rendelet
208/2020. (V. 15.)
Korm. rendelet
210/2020. (V. 15.)
Korm. rendelet

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdése szerinti tájékoztatási
kötelezettséggel kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség
megállapításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (36) bekezdés "
, és 95. §-ával megállapított 60/A. § (1a) bekezdését" szövegrészének
visszaható hatállyal történő megsemmisítéséről és bármely bíróság előtt
folyamatban lévő ügyben való alkalmazhatóságának kizárásáról
Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása
érdekében
elrendelt
veszélyhelyzettel
kapcsolatos
rendkívüli
intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról
szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.)
Korm. rendelet módosításáról
A védelmi intézkedések következő üteméről
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és
örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló
122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

1240/2020. (V. 15.)
Korm. határozat

A veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő
alkalmazásáról

211/2020. (V. 16.)
Korm. rendelet
215/2020. (V. 20.)
Korm. rendelet
14/2020. (V. 20.)
BM rendelet
Köf.5004/2020/4.
számú határozat
220/2020. (V. 22.)
Korm. rendelet
221/2020. (V. 22.)
Korm. rendelet
222/2020. (V. 22.)
Korm. rendelet
223/2020. (V. 22.)
Korm. rendelet
224/2020. (V. 22.)
Korm. rendelet

A fővárosi védelmi intézkedésekről

225/2020. (V. 22.)
Korm. rendelet
2/2020. (V. 22.) PM
rendelet
1252/2020. (V. 22.)
Korm. határozat
1253/2020. (V. 22.)
Korm. határozat

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok
megszervezéséről
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével
összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Az iskolák 2020. júniusi működéséről
A veszélyhelyzet ideje alatt a köznevelési intézmény működési engedély
iránti kérelmének benyújtási határidejéről
A veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások
lefolytatásáról és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről
Egyes kormányrendeleteknek a rendészeti tárgyú szakképzéssel kapcsolatos
módosításáról
A veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi
kockázatokat mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami
garanciavállalásról
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló
140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a koronavírus világjárvány gazdasági
hatásainak enyhítésével összefüggő támogatási szabályainak módosításáról
A veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi
kockázatokat mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami
garanciavállalási megállapodás megkötéséről
A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új
munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat
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229/2020. (V. 25.)
Korm. rendelet

230/2020. (V. 25.)
Korm. rendelet

232/2020. (V. 25.)
Korm. rendelet

240/2020. (V. 27.)
Korm. rendelet
241/2020. (V. 27.)
Korm. rendelet
242/2020. (V. 27.)
Korm. rendelet
2020. évi XXVII.
törvény
2020. évi XXVIII.
törvény
2020. évi XXX.
törvény
2020. évi XXXI.
törvény
2020. évi XXXII.
törvény
2020. évi XL.
törvény
2020. évi XXXIX.
törvény
244/2020. (V. 28.)
Korm. rendelet
245/2020. (V. 28.)
Korm. rendelet
13/2020. (V. 28.)
MNB rendelet
9/2020. (V. 28.) AB
határozat

247/2020. (V. 28.)
Korm. rendelet
248/2020. (V. 28.)
Korm. rendelet

módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről
szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet
kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok
módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú
szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a
Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel
összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet
módosításáról
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.)
Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv
keretében történő kiegészítéséről szóló 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
módosításáról
A fővárosi védelmi intézkedések következő üteméről
A szabadtéri rendezvényekről
A veszélyhelyzet ideje alatt az utazási szolgáltatásokra vonatkozó
szerződésekre alkalmazandó különös szabályokról
Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról
Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött
szerepének megerősítéséről
Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes
vagyonjuttatásról
Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról
A
kulturális
intézményekben
foglalkoztatottak
közalkalmazotti
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények
módosításáról
Egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról
A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek
tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények
módosításáról
Közlekedési tárgyú egyes kormányrendeletek jogharmonizációs célú
módosításáról
Egyes kormányrendeleteknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a)
bekezdésére és a 197. § (10) bekezdésére vonatkozó alkotmányos
követelmény megállapításáról
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)ac) alpontjai szerinti időtartam meghatározásával összefüggő alkotmányos
követelmény megállapításáról
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésekről
Az autós könnyűzenei koncertek megtartásáról
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249/2020. (V. 28.)
Korm. rendelet
2020. évi XLIII.
törvény
252/2020. (V. 29.)
Korm. rendelet
253/2020. (V. 29.)
Korm. rendelet
254/2020. (V. 29.)
Korm. rendelet

255/2020. (VI. 2.)
Korm. rendelet
5/2020. (VI. 2.)
MEKH rendelet
1271/2020. (VI. 2.)
Korm. határozat
11/2020. (VI. 3.) AB
határozat

1279/2020. (VI. 3.)
Korm. határozat
258/2020. (VI. 3.)
Korm. rendelet
1282/2020. (VI. 3.)
Korm. határozat
259/2020. (VI. 4.)
Korm. rendelet
260/2020. (VI. 4.)
Korm. rendelet
16/2020. (VI. 5.)
ITM rendelet
1290/2020. (VI. 5.)
Korm. határozat
2020. évi XLVI.
törvény
2020. évi XLVII.
törvény
2020. évi XLVIII.
törvény
2020. évi XLIX.
törvény
2020. évi L. törvény
2020. évi LI.
törvény

A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények
A gyermekvállalás és az otthonteremtés támogatásával összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
A babaváró támogatással összefüggő egyes kormányrendeletek
A Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja
keretében a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges
egyes rendelkezésekről szóló 144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet
módosításáról
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos MEKH rendeletek
módosításáról
Az iparterület fejlesztését szolgáló önkormányzati támogatásról
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1), (4) és
(5) bekezdéseit érintő alkotmányos követelmény megállapításáról
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezetben a 2020. évben szükséges forrás
biztosításáról
A veszélyhelyzet során teendő egyes, a vasúti közlekedést érintő
intézkedésekről
A
Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében a koronavírus-járvány
következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási
előirányzat keretösszegének ismételt megemeléséről
Az autós zenei rendezvényekről
Egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások ellátása
szabályainak módosításáról
A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet
módosításáról
A koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának
enyhítéséről
Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról
Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó
törvények módosításáról
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
módosításáról
Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának
ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával
összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő
módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
módosításáról
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2020. évi
LIII. törvény

7/2020. (VI. 10.)
MvM rendelet
3/2020. BJE
határozat
4/2020. BJE
határozat
272/2020. (VI. 12.)
Korm. rendelet

17/2020. (VI. 12.)
ITM rendelet
254/2020. (VI. 12.)
KE határozat
1305/2020. (VI. 12.)
Korm. határozat
275/2020. (VI. 12.)
Korm. rendelet
276/2020. (VI. 12.)
Korm. rendelet
279/2020. (VI. 13.)
Korm. rendelet
280/2020. (VI. 13.)
Korm. rendelet
2020. évi LVII.
törvény
2020. évi LVIII.
törvény
2020. évi
LIX. törvény
2020. évi LX.
törvény
A282/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet
A283/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet
A284/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet
A285/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet
A286/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet
A287/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet
A288/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi
szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény
módosításáról
Az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
A Kúria büntető jogegységi határozata
A Kúria büntető jogegységi határozata
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és az előadó-művészeti
szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.)
Korm. rendelet módosításáról
A minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
Az országos telefonos ügyfélszolgálat fejlesztéséhez szükséges források
biztosításáról
A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként
az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli
juttatásról
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet módosításáról
A nyilvános könyvtárak megnyitásáról
A veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm.
rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet
kijelöléséről szóló 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet megszüntetéséről
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és
a járványügyi készültségről
A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény módosításáról
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről
A járványügyi készültség bevezetéséről
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti
szabályokról
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól
Az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges
intézkedésekről
Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról
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A289/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet
A290/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet
24/2020. (VI. 22.)
AM rendelet
12/2020. (VI. 22.)
AB határozat
13/2020. (VI. 22.)
AB határozat
2020. évi LXIV.
törvény
2020. évi LXV.
törvény
2020. évi LXVI.
törvény
2020. évi LXVII.
törvény
2020. évi LXVIII.
törvény
2020. évi LXIX.
törvény
19/2020. (VI. 23.)
MNB rendelet
Köf.5010/2020/6.
számú határozat
1344/2020. (VI. 24.)
Korm. határozat
9/2020. (VI. 26.)
MvM rendelet
10/2020. (VI. 26.)
MvM rendelet

22/2020. (VI. 26.)
EMMI rendelet
Köf.5009/2020/4.
számú határozat
6/2020. (VI. 29.)
MEKH rendelet
22/2020. (VI. 29.)
ITM rendelet
303/2020. (VI. 29.)
Korm. rendelet

304/2020. (VI. 29.)
Korm. rendelet

A magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági
védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról
A munkahelyvédelmi bértámogatással kapcsolatos egyes kérdésekről

célú

A termelői integrációs szervezetekről
A Kúria ügyeleti díj megfizetése tárgyában hozott Mfv.II.10.279/2018/13.
számú
ítélete
alaptörvény-ellenességének
megállapításáról
és
megsemmisítéséről
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdését érintő
alkotmányos követelmény megállapításáról
Az Erzsébet-táborokról
Egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével
módosításáról
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

összefüggő

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról
Egyes törvények Csongrád megye
módosításáról
A jegybanki alapkamat mértékéről

névváltozásával

összefüggő

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Az egyes közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével
összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének
és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI.
2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer
fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017.
(XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a dietetikai
ellátásokhoz, valamint az érsebészeti és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó
módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?
Az egyes adatszolgáltatási, műszaki és díjfizetési tárgyú MEKH rendeletek
módosításáról
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével
kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
sugáregészségügyi feladatok ellátását érintő módosításáról
A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és
használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet eltérő időpontban
történő hatálybalépéséről
21

23/2020. (VI. 29.)
ITM rendelet

305/2020. (VI. 30.)
Korm. rendelet
306/2020. (VI. 30.)
Korm. rendelet
307/2020. (VI. 30.)
Korm. rendelet
308/2020. (VI. 30.)
Korm. rendelet

309/2020. (VI. 30.)
Korm. rendelet

310/2020. (VI. 30.)
Korm. rendelet

315/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelet
316/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelet
317/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelet
318/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelet
319/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelet
324/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelet
325/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelet

Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és
a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint
az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII.
29.) NFM rendelet módosításáról
A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat
érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról
Egyes társadalombiztosítási és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet módosításáról
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetményvagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm.
rendeletnek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendeletnek a Büntetésvégrehajtás
Egészségügyi
Központ
létrehozásával
kapcsolatos
módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami
támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán
fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben
foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó
pedagógusok, oktatók bérfejlesztéséhez és a vezetői pótlék növeléséhez,
valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által
az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó
átlagbéralapú támogatáshoz nyújtott 2020. évi kiegészítő költségvetési
támogatásáról
Egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény hatálybalépésével összefüggő
egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és
elektronizálása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról
A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.)
Korm. rendelet módosításáról
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm.
rendelet módosításáról
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és
az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról
Egyes
kormányrendeleteknek
az örökbefogadások
elősegítésével
összefüggő módosításáról
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Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020.(…..) határozata
a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület két
ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett
intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót, és a
veszélyhelyzet miatt hozott polgármesteri döntéseket elfogadja.
Erről értesülnek:
1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi Képviselő
3. Irattár
Martfű, 2020. július 8.

Dr. Papp Antal
polgármester

Látta: Szász Éva jegyző
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