Martfű Város Polgármesterétől

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:
2019. június 20-tól június 24-ig
 A Martfűi delegáció Misztótfaluban testvérvárosunkban, Romániában tett látogatást. A
delegáció tagjai voltak még Gonda Istvánné alpolgármester, Szász Éva jegyző, Kontra
Lajos Pénzügyi Irodavezető, Dr. Molnár György Műszaki Irodavezető.
2019. június 25.
 Czető Sándor egyéni vállalkozó járt nálam Tiszaföldvárról és az Opar csarnok
bérléséről érdeklődött.
 A Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Szolgáltató Nonprofit Kft. Felőgyelő Bizottságának ülésen voltam, melynek
napirendje: A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. végelszámolásának befejezése.
2019. június 25.
 Az iskolakonyha felújításával kapcsolatban folytattunk egyeztető megbeszélést. A
megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője, Pápai János a
Műszaki Iroda munkatársa, Gonda Lajosné a Gyermekjólési és Szociális Szolgáltató
Központ vezetője.
2019. június 28.
 A Zentay Márton Egészségházban voltam, és a Semmelweis Nap alkalmából
köszöntöttem az egészségügyben dolgozókat.
2019. július 2.
 A BÁCSVÍZ Zrt részéről Kiss György és Földi Lajos kerestek meg, és a
belvízelvezetésről valamint a szennyvízelvezetésről folytattunk megbeszélést. A
megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző, Pápai János műszaki ügyintéző, Dr.
Molnár György Műszaki Iroda vezető.
2019. július 4.
 Haga Rudolf a Kristóf – Bauker Kft. képviseletében keresett meg, és a belvízelvezető
csatornákat néztük meg, és ezek javítására, kivitelezésére kértünk árajánlatot. Jelen
volt a bejáráson Tóth Ferenc Városüzemeltetési vezető is.
 KSK Mérnöki Kft. ügyvezetője Katona Emil járt nálam, és a csapadékvízelvezetési,
csatornafejlesztési lehetőségekről tárgyaltunk. Jelen volt a megbeszélésen Szász Éva
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jegyző, Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője, és Pápai János műszaki
ügyintéző.
2019. július 7.
 A Szent Tamás templomban búcsúünnepségen vettem részt.
2019. július 8.
 A Sistrade Kft. képviselői jártak nálam, és a közvilágítás karbantartásával
kapcsolatban tájékoztattak, hogy velük szeptember 30-án megszűnik a szerződés, ezért
az önkormányzatnak a közvilágítás karbantartására ajánlatokat kell bekérni. A
megbeszélésen jelen volt még Szász Éva jegyző, S. Bodor Éva műszaki ügyintéző.
2019. július 9.
 Kovács Ferenc a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft vezető tervezője járt nálam, és
önkormányzati utak felújításával, és a temető meletti parkolókkal kapcsolatban
folytattunk egyeztetést. A megbeszélésen jelen volt még Szász Éva jegyző, Pápai
János műszaki ügyintéző.
2019. július 10.
 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása társulási ülésén vettem részt. Az ülés
napirendjei: Előterjesztés a Szolnoki Kisétrség Többcélú Társulása 2019. évi
költségvetéséről szóló 10/2019.(II.27.) számú határozat módosítására. Előterjesztés a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító
okiratának módosítására.
2019. július 12.
 Asztalos Árpádnéval a Művelődési Központ Igazgatójával a BUNGE Zrt Martfűi
Gyárában Vitáris Igazgató Úrnál tettünk látogatást, és az Örökzöld Tisza Fesztivál
megrendezséhez kértünk támogatást.
 A BÁCSVÍZ Zrt részéről Sütő Vilmos főmérnök úr és kollégái kerestek meg, és
tájékoztatást adtak a szennyvízelvezetés, nagyobb esőzéseknél felmerülő
problámáinak megoldására tett itézkedésekről, megoldási javaslatokról.
 Faragó Lajos a ZÖLD F Kft. ügyvezetője járt nálam, és az óváros - Zsófia között lévő
építkezésre szánt telkeken a villamoshálózat kiépítésével kapcsolatban tárgyaltunk. A
megbeszélésen jelen volt még Szász Éva jegyző, és S. Bodor Éva energetikai
ügyintéző.
2019. július 16.
 Sándor József egyéni vállalkozó kapcsolattartója Horváth Adolf járt nálam, és a Zsófia
és a Vitézdűlő út felújításával kapcsolatban egyeztettünk.
 Dr. Varga Balázs ügyvéddel a 098-as hrsz-ú közút elbirtoklásával kapcsolatban, Szabó
Tamás felperes által indított per részleteit beszéltük át.
2019. július 18.
 Tiszaföldvári vállalkozó Nagy Ferenc keresett meg, és telekeladással kapcsolatban
folytattunk tárgyalásokat, melyen Szász Éva jegyző is részt vett.
 Elhunyt Kesjár András volt kézilabdás, temetésén vettem részt Szász Éva jegyzővel.
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2019. július 20.
 A Kossuth úti Nyugdíjas Klub rendezvényén vettem részt, ahol 80 éves születésnapján
köszöntöttem egy martfűi lakost.
2019. július 22.
 Természetvédelmi Egyesülettől Csáky Gyöngyi keresett meg, a szúnyogirtással
kapcsolatban felmerülő problémákat beszéltük át.
2019. július 24.
 Az óvoda pótmunkáival kapcsolatban folytattunk megbeszélést, és megoldási
lehetőségeket kerestünk. A megbeszélésen jelen volt Turnyánszkiné Enyedi Andre
intézményvezető, Honti Gyula városi főépítész, Csüllőg János kivitelező, Pápai János
műszaki ügyintéző, S. Bodor Éva energetikai ügyintéző.
2019. augusztus 2-5.
 Testvérvárosi Találkozón vettem részt a 35 fős delegációval Tuchówban,
Lengyelországban.
2019. augusztus 6.
 Útügyi igazságügyi Szakértő Kölber György keresett meg, és a 098 hrsz-ú külterületi
út megitélésében folytattunk megbeszélést, és kértünk szakértői véleményt. A
megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár György műszaki iroadavezető, és Szász Éva
jegyző.
 Az augusztus 20-i rendezvénysorozat megbeszélése volt, melyen részt vett még
Asztalos Árpádné Művelődési Központ Igazgatója, Gonda Istvánné alpolgármester,
Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője, Szász Éva jegyző.
2019. augusztus 7.
 A testvérvárosi találkozó részleteinek megbeszélése volt, melyen részt vett még
Asztalos Árpádné a Művelődési Központ Igazgatója, Gonda Istvánné alpolgármester,
Szász Éva jegyző.
2019. augusztus 8.
 Örökzölt Tisza Fesztivál helyszíni bejárása volt.
 Óvoda Műszaki átadása volt.
2019. augusztus 9.
 Dr. Varga Balázs ügyvéddel az önkormányzat peres ügyeit beszéltük át.
2019. augusztus 9-11.
 Martonoson a Testvértelepülések Nemzetközi Találkozóján vett részt egy öt fős
delegáció Rágyanszky István önkormányzati képviselő vezetésével.
2019. augusztus 12-13.
 A Zöldváros Pályázat ellenőrzése volt, mely két napig tartott. Intézkedési tervet
kaptunk, melyet folyamatosan teljesítünk.
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2019. augusztus 13.
 Pfeffer Károly földmérő járt nálam, és a 349/47, a 349/86 és a 349/87 hrsz-ú területek
telekalakításáról tárgyaltunk, mely az augusztus 29-i testületi ülés elé került
előterjesztésre.
2019. augusztus 14.
 Az augusztus 20-i rendezvénysorosattal kapcsolatban megbeszélés volt a hivatal
földszinti nagytárgyalójában azok részére akik a szervezésben közreműködnek.
 Kócsa János keresett meg a horgászegyesület részéről. Az önkormányzat nevében
néhány ajándéktárgyat adtam át neki, a horgászversenyen résztvevők
megajándékozására.
2019. augusztus 20.
 Az állami ünnepünk és a város 30 éves évfordulója alkalmából megrendezett
ünnepségen vettem részt. Önkormányzati elismeréseket, díjakat adtam át.
2019. augusztus 23.
 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ Területi Szociális Bizottságának ülésén vettem részt Rákóczifalván. Az ülés
napirendje a „Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate Díj” adományozása
volt.
2019. augusztus 27.
 Helyi Választási Bizottság ülésén vettem részt, ahol a bizottság tagjai előttem,
eskütételi kötelezettségüknek tettek eleget.
 Pályázati egyeztetés volt, a várható újabb TOP-os pályázatokkal kapcsolatban. Szóba
került a garzonlakások felújítására, az idősotthon kialakítására, és a csapadékvíz
elevezetés fejlesztésére vonatkozó pályázatok lehetősége. Az egyeztetésen jelen volt
Dr. Molnár György műszaki iroda vezetője, S. Bodor Éva energetikai ügyintéző, Szász
Éva jegyző.
2019. augusztus 27.
 KSK Mérnöki Kft. ügyvezetője Katona Emil járt nálam, és a csatornafelújítással,
belvízelvezető csatorna felújításával kapcsolatos pályázati lehetőségekről, a tervek
előkészítéséről egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző.
2019. augusztus 29.
 Rendezési Terv egyeztetés volt, és a beérkezett szakvéleményeket beszéltük át.
A megbeszélésen jelen volt Honti Gyula városi főépítész, Kiszelovics Ildikó
településmérnök, Pápai János Műszaki Iroda munkatársa, Dr. Molnár György Műszaki
Iroda vezetője, Szász Éva jegyző.
2019. augusztus 30.
 Csüllög János kivitelezővel az óvoda pótmunka szerződést írtuk alá. Jelen volt Pápai
János Műszaki ügyintéző, Szász Éva jegyző, S. Bodor Éva energetikai ügyintéző,
Kontra Lajos Pénzügyi Irodavezető.
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2019. szeptember 2.
 Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője és Szász Éva jegyző a Damjanich János
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójánál Molnár Arankánál tettek látogatást, és
egyeztetést folytattak az EFOP pályázat képzéseiben való közreműködésről.
2019. szeptember 3.
 HVB ülés volt a jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatban.
2019. szeptember 4.
 Turisztikai Fejlesztéssel kapcsolatban Sós Antal tiszaföldvári önkormányzati
képviselővel, Lovas Attila KÖTIVIZIG képviselőjével, Szász Éva jegyzővel a tiszai
szabadstrandról és a Tiszaföldvár – Martfű kerékpár út kiépítésével kapcsolatban
egyeztettünk.
2019. szeptember 5.
 Dr. Varga Balázs ügyvéddel a birtokvédelem-szolgalmi joggal kapcsolatos szeptember
12-i tárgyalásról folytattunk egyeztetést, melyen részt vett Dr. Molnár György
Műszaki Iroda vezetője is.
 KSK Mérnöki Kft. ügyvezetője Katona Emil járt nálam, aki a belvízelvezetésssel
kapcsolatban a hatóságokkal előzetesen lefolytatott egyeztetés eredményéről
tájékoztatott.
2019. szeptember 6.
 A Martfűi Mozgássérültek Egyesülete meghívására részt vettem a Mozgássérültek és
más fogyatékkal élők, és rokkantak világnapi rendezvényén.
 A martfűi delegáció Partizanske testvérvárosban tett látogatást, a város
megalapításának 81. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A delegáció tagjai
Rágyanszky István önkormányzati képviselő, Eiler Zita a Helyi Ipartörténeti
Gyüjtemény vezetője, Kontra Zsolt tolmács, és Tábori László sofőr.
 HVB ülés volt a jelöltállítással kapcsolatban.
2019. szeptember 9.
 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa ülésén vettem részt. Az
ülés napirendjei: Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített
Szociális Intézménye által nyilvántartott térítési díjhátralékok behajthatatlanná
minősítésére és törlésére. Valamint zárt ülés napirendje volt még: Előterjesztés a
Szolnoki Kistérség Többcélú Tárulása „Pro Círitate Díj” 2019. évi adományozására.
 HVB ülés volt a képviselőjelöltek sorsolásával kapcsolatban.
2019. szeptember 10.
 Lengyel Anita a Tündérmajor Állatvédő Egyesület képviseletében keresett meg, és a
kóbor kutyák befogadásáról és telephely létesítéséről folytattunk egyeztetést. A
megbeszélésen jelen volt Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző.
 Kovács Zsolt a Mentavill képviseletében keresett meg, és villamossági eszközök
kedvezményes beszerzésére tett ajánlatot, és a megállapodás megkötésére került sor. A
megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője, Szász Éva
jegyző, és S. Bodor Éva energetikai ügyintéző.
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Dr. Papp Antal polgármester 2019. évi szabadsága időarányosan 31 nap, melyből a
szabadsága az alábbi szerint kiírásra került.
2019. április 1-5-ig
2019. május 2-10-ig
2019. június 3-7-ig
2019. július 1-5-ig
2019. augusztus 1-9-ig.

II.
Átruházott hatáskörökben hozott döntések, intézkedések
Polgármester:
 Tulajdonosi hozzájárulások kiadása történt:
„Martfű, Virág út 4. 433/3 hrsz. alatti ingatlant érintő gázleágazó vezeték építés”

tárgyában érintett 507/17 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan,
„Martfű, Kassák Lajos út 710/71 hrsz., az 1650 hrsz., valamint a Móricz Zsigmond út 709/74 hrsz.
alatti ingatlanokat érintő meglévő vízvezeték összekötése projekt” tárgyában érintett 710/71, 1650,

709/74 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok,
„Martfű, Gesztenye sor 1. közcélú földkábel létesítése” tárgyában érintett 716/5 hrsz. alatti

önkormányzati tulajdonú ingatlan,
„Martfű, Hunyadi János út közvilágítási hálózat bővítése” tárgyában érintett 1307, 1505 hrsz. alatti

önkormányzati tulajdonú ingatlanok,
Martfű, belterület 822/1 hrsz. alatti ingatlan sportcélú létesítményéhez, a szennyvíz elvezető
vezeték és az ivóvíz beköltő vezeték létesítése tárgyában érintett 823/1, 823/2 hrsz. alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan,
Martfű, Ady Endre út 22. szám alatti ingatlan előtti közterületen a gépkocsi bejáró építéséhez,
a 64 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan,
Martfű, Petőfi Sándor út 34. szám alatti ingatlan előtti közterületen a gépkocsi bejáró
építéséhez, a 306 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában.

 Lakás és helyiséggazdálkodás:
A Martfű, Bata utca 6. szám és a Bata utca 11. szám alatt Bérlők házába összesen 4 fő
költözött be.
A nem lakáscélú helyiségek bérbeadása tekintetében 2 bérleti jogviszony meghosszabbításra
került, 1 új bérleti jogviszony jött létre, illetve 2 esetben szűnt meg a bérleti jogviszony.
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 A települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi
támogatások kerültek megállapításra.

29
58
16
2
0
0
0

1.141.000
189.000
64.000
172.940
40.000
0
0

2019.
augusztus

21
61
17
3
1
0
0

2019.
július

2019.
június

86
63
16
5
2
0
0

2019.
augusztus

eseti támogatás
lakhatási támogatás
gyógyszertámogatás
temetési támogatás
krízistámogatás
szociális ösztöndíj
köztemetés költségeinek
megtérítése alóli mentesítés

Felhasznált támogatás összege
(forint)

2019.
július

Támogatásban részesülők
száma (fő)
2019.
június

Támogatási forma

237.000
183.000
68.000
50.955
30.000
0
0

349.000
174.000
64.000
30.000
0
0
0

Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság:

Tájékoztató
Martfű Város Önkormányzata tulajdonában lévő átadott vagyoni eszközök
használatának és az eszközökkel történő gazdálkodás ellenőrzéséről
(2019. június 25-ére készült előterjesztésből)
„A Martfű Város Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 8/2012.
(III.07.) számú önkormányzati rendelet értelmében Martfű Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága - a továbbiakban
Bizottság - ellenőrzi az Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető vagyonkezelői jogok
gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a kötelezettségek teljesítését (lásd a
rendelet 11.§-ában foglaltakat).
Ennek részét képezi a vagyonkezelésre átadott vagyon ellenőrzése is, amelyet a Bizottság a
2019. évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal összhangban teljesít.
Az ellenőrzés, illetőleg a jelen beszámoló két területre, mint az Önkormányzat által
vagyonkezelő szerveknek átadott - az adott intézményekhez, feladatokhoz kapcsolódó vagyoni eszközökre terjed ki a 2018. év vonatkozásában, így:
A) a Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégiumra,
B) a József Attila Általános Iskolára.
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A)

A Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium

A Szolnoki Szakképzési Szolgáltató Centrum fenntartásában működő egyes szakképző
intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI.12.)
Korm. rendelet alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII törvény 4/B. (1) bekezdése szerinti szakképzési centrumokat
alapított.
Ennek értelmében került sor a települési önkormányzatok által működtetett köznevelési
intézmények működtetésével kapcsolatos kötelezettségek és jogok átadására az illetékes
szakképzési centrumnak Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.
(I.26.) határozata alapján.
Erre figyelemmel került sor szerződéskötésre egyrészről az Önkormányzat és az akkor még
működő Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft., mint átadók, másrészről a Szolnoki
Szolgáltatási Szakképzési Centrum, mint átvevő közötti átadási-átvételi szerződéskötésre, a
Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium Kollégiumának átadására 2017. január 01-i
hatállyal, a szerződéskötés 2016. december 31-i keltezésű.
A vagyoni eszközök átadása-átvétele a 2016. december 31-i tényleges állapotot tükrözik, az
átadás-átvétel leltár alapján történt. A korábbi vagyonkezelő - a KLIK - gazdálkodásával,
működtetésével kapcsolatosan nem merült föl hiányosság.
Tudomásunk szerint az intézményben 2017. december 31-i fordulónappal és később sem
történt leltározás.
Az ellenőrzés a 2018. évre vonatkozik.
A bizottság részéről az ellenőrzést Rágyanszky István képviselő és Kurenkov Vlagyimirné, a
bizottság külsős tagja végezte.
A felkérés:
„Arra kérlek benneteket, hogy a Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégiumot a 2018.
év vonatkozásában - fenntartó, illetve vagyonkezelő a kérdéses időszakban a Szakképzési
Centrum - legyetek szívesek a helyszínen ellenőrizni az alábbi szempontok
figyelembevételével:
1./ Véleményetek szerin a Szakképzési Centrum, illetőleg az iskola a gondos gazda módjára
használta-e, használja-e az intézményt, az ingatlant és az eszközöket?
2./ Az épületet és az eszközöket rendeltetésszerűen használják-e? Ha nem, akkor ez miben és
milyen eszközök vonatkozásában nyilvánul meg?
3./ Észleltek-e, tapasztaltok-e hiányosságokat a használat, a vagyonkezelés során? Ha igen,
milyen eszközök tekintetében és mit?
4./ Tapasztalatotok alapján az iskola, illetve a fenntartó megtesz-e mindent az
állagmegóvásért? Ha nem, akkor ez konkrétan miben nyilvánul meg?”
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Az ellenőrzést végzők észrevételei:

Feljegyzés
„Tárgya: az önkormányzat 2018. évi vagyongazdálkodásának helyszíni ellenőrzése az átadott
vagyoneszközök vonatkozásában: Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Martfűi
Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiumában
Időpontja: 2019. április 04.
Időtartama: 2,5 óra
Módszere: személyes tájékoztatás, helyszíni bejárás, szemrevételezés
Jelen vannak: Molnár Aranka, az Iskola és a Szakképzési Centrum képviseletében, valamint
Kurenkov Vlagyimir Nyikolajevicsné és Rágyanszky István bizottsági tagok.
Megállapítások, tapasztalatok, a bizottság elnöke által adott szempontok sorrendjében:
1: „A Szakképzési Centrum, illetőleg az iskola a gondos gazda módjára használta-e,
használja-e az intézményt, az ingatlant és az eszközöket?”
Az utcáról betérő szemlélő számára az első benyomás meggyőző: a rend, a tisztaság a
gondos gazda odafigyelésének bizonyítéka. Az udvar/park tiszta, virágos, rendezett,
ízléses, a nagy kiterjedésű, több funkciót ellátó épület belvilága hasonlóképpen.
Követhetőek, látványosak a tanulók komfortját s az iskolai munka feltételeit javító, a
közösségi élet színtereit érintő, a legutóbbi évek során fokozatosan végrehajtott
fejlesztések. (Példák: az udvari kerékpártároló felújítása, tanulói WC-k - két szinten is
igényesen felújítva, szerkezeti átalakítással létrehozott közösségi tér a kollégiumi
épületszárnyban, új elektronikus pénztárgép-terem kialakítása a tanműhelyi
épületszárnyban, kollégiumi szobák felújítása: padlócsere, nyelvi labor kialakítása,…)
Az intézmény vezetője vélhetően megfelelő érvekkel alátámasztva, a SZC
szervezetében jelentős támogatást élvez, s megfelelő erőforrásokat tud megmozdítani
az állagmegóvás, a fejlesztések, a minőségi előrelépés érdekében.
Az eszközök tekintetében hasonlóképpen impozáns fejlesztésekről számolhatunk be. A
tantestület minden tagja hordozható számítógéppel (laptop) lett ellátva, a tanáriban
több asztali gép és nagy teljesítményű fénymásoló lett elhelyezve. Az iskolai ügyvitelt
is új gépek segítik. Három tanterembe teljesen új asztali számítógépek kerültek, s
telepítésre került egy nagyteljesítményű szerver - valamint az egész iskolát ellátó,
szakaszolható WiFi is. A nyelvi labor új bútorokkal, korszerű eszközökkel lett
kialakítva, a tanműhely nagy értékű cipős gépekkel gazdagodott. Fontos kiemelni,
hogy az elhasználódás következtében kényszerű lépés a bútorok cseréje, pl. a tanári
szoba bútorai (asztalok és iratszekrények), a kollégium több szobájának bútorai és
padlózata, két tanterem tanulói padjai-székei lettek kicserélve. Mindezek a fejlesztések
az elhasznált bútorok és eszközök leselejtezését is magukkal vonják. Fontos kiemelni,
hogy az új eszközök beszerzése a Szakképzési Centrum pályázati eljárásaiban történt,
a fenntartó aktív közreműködésével, pályázati rendszerben, különös tekintettel az
előnyt élvező felnőttoktatásra.
A felújított épületegyüttes kívül-belül impozáns, az iskola területe rendezett, kertje
gondozott, eszközrendszere korszerű. Városunk középiskolája, Szolnoki Szolgáltatási
Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma gondos
gazda módjára működteti az intézményt. A közelmúlt felújításaira,
eszközfejlesztéseire – bútorcseréire fordított összeg meghaladja a 30 MFt-ot. Ez az
iskola életében roppant jelentős előrelépést tesz lehetővé.
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2: „Az épületet és az eszközöket rendeltetésszerűen használják-e?”
Tudatos, tervezett, több lépcsős fejlesztés tapasztalható a megújult épület falai között.
Az intézmény kizárólagosan a fenntartó által szervezett nevelési – oktatási feladatokat
látja el. 2017 óta a kollégiumi ellátást is a fenntartó végzi, a Szakképzési Centrum által
irányított, felügyelt formában. Az iskola vezetése, tantestülete az épületet és az
eszközöket rendeltetésszerűen, szabályszerűen használja.
3: „Észleltek-e, tapasztaltok-e hiányosságokat a használat, a vagyonkezelés során?”
Nem észleltünk, nem tapasztaltunk hiányosságokat a használat, a vagyonkezelés
területén. A csekély létszámú oktatást segítő alkalmazott hatékonyan, látványos
eredménnyel dolgozik: munkájuk következményeképpen az iskola rendezett, szép. Az
igényes környezet a nevelés egyik fontos eleme.
4: „…az iskola, illetve a fenntartó megtesz-e mindent az állagmegóvásért?”
Személyes megbeszélésünk, az iskola bejárása során szerzett tapasztalataink alapján
állíthatjuk, hogy az iskola vezetősége felelősen gazdálkodik a rá bízott vagyonnal,
ebben partner az iskola tantestülete. A fenntartó is tudatában van annak, hogy a hosszú
távú sikeres működtetés feltétele a karbantartás, az állagmegóvás, ennek érdekében a
fenntartó mindent megtesz a fentiek érdekében – sőt: fejlesztéseivel, a legkorszerűbb
eszközök beszerzésével lehetővé teszi, segíti a radikális, minőségi előrelépést.
5: „Az iskola több mindent le akar selejtezni. Indokolt-e a selejtezés? A selejtezés
szabályszerű-e?”
Selejtezés az Intézményben a közelmúltig nem történt, ám a legutóbbi időszak jelentős
eszközvásárlásai, pl. a bútorok cseréje a selejtezést is elkerülhetetlenné teszik. A
selejtezést indokolja továbbá, hogy az intézmény az évtizedekkel ezelőtti meghatározó
profilja a mai időkre radikálisan megváltozott, s a régebbi oktatási profilhoz (kizárólag
könnyűipar) tartozó, ma már elavultság miatt sem használható, több évtizede raktárban
elfekvő használhatatlan, hiányos, sérült eszközei felesleges terhet jelentenek. A
selejtezés a tulajdonos Önkormányzat bevonásával, selejtezési bizottság
megalakításával, szakvélemény birtokában történhet meg – jelenleg folyamatban van.
Személyes megbeszélésünk, az iskola bejárása során szerzett tapasztalataink alapján
állíthatjuk, hogy az iskola vezetősége felelősen gazdálkodik a rá bízott vagyonnal
Összegzés:
Az ellenőrző látogatás alkalmával lehetőségünk volt az intézmény bejárására, láthattuk a már
megvalósult felújításokat - és a folyamatban lévő munkáról is meggyőződhettünk.
Tájékoztatást kaptunk a tavalyi évben megkezdett, még folyamatban levő változtatások
céljáról, (pl. nyelvi labor) megismerhettük a közeljövő tervezett változásait (pl. közösségi tér
kialakítása a kollégium területén), láthattuk az iskola udvarán a már elkészült, megújult
kerékpártárolót. Örömmel hallottuk, hogy a felsorolt, az épület komfortját jelentősen emelő
javítások/átalakítások forrását a Szakképzési Centrum biztosítja. Megnyugvással hallottunk az
intézmény dolgozóinak munkahelyi komfort-érzetét emelő eszközök felsorolását, s az ezzel
kapcsolatos további terveket, valamint az intézmény képzési rendszerét módosító, az
előrelépést biztosító terveket.
Tapasztalataink alapján úgy értékeljük, hogy a martfűi középiskola stabil helyet foglal el a
SZC szervezetében, a négy szolnoki iskola mellett egyetlen nem szolnoki intézményként
nincs hátrányba szorítva. A jelen és közeljövő fejlesztésre fordított és tervezett keretszámai 10

mind az épület belső karbantartását illetően, mind az oktatásra fordított eszközvásárlások
összegét illetően - kiemelkedőek. Bízunk abban, hogy a kedvező helyzet és megítélés az
elkövetkező időszakban is megtartható.
Végezetül kívánatosnak tartjuk, s javasoljuk a tulajdonos és a fenntartó közötti
vagyongazdálkodási szerződés mielőbbi megkötését, tekintettel arra, hogy a szakképzés
intézményrendszerében jelentős változás várható.”
A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrumot a következő kérdésekkel kerestük meg:
„A vizsgálat tárgya a martfűi Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium is, amely
intézmény vagyonkezelője a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum jelenleg.
A Bizottság munkájának a segítése céljából az alábbiak szerint kérjük szíves segítségüket:
1. A korábban átadott eszközöknek milyen mértékű volt az értékcsökkenési leírása és
visszapótlása 2018-ban összegszerűen?
2. Az átadott eszközök közül került-e leselejtezésre eszköz (az eszközök megnevezése,
listája, értéke, az erre vonatkozó selejtezési jegyzőkönyvek)?
3. Az átadott eszközök közül került-e sor eszközértékesítésre (az eszközök megnevezése,
listája, eladási ára)?
4. 2018-ban az átadott eszközökön milyen mértékű javítási, karbantartási, felújítási költség
merült fel (eszközönként költséggel)?
5. Az átadott eszközökkel összefüggésben szükséges és indokolt volt-e az előző pontban
foglaltakon túlmenően beruházásra (például vétel)?”
A Szakképzési Szolgáltatási Centrum válasza az előterjesztés 1. melléklete.

B)

A József Attila Általános Iskola

A 134/2016. (VI.10.) Kormányrendelet rendelkezik a tankerületekről, amelynek értelmében a
tankerület az állami köznevelési feladat ellátásában fenntartóként vesz részt. Ennek keretében
ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg.
A vagyoni eszközök átadása-átvétele a 2016. december 31-i tényleges állapotot tükrözik, erre
vonatkozólag a szerződést megkötötte az önkormányzat. A felek az átvevőt terhelő
visszapótlási kötelezettség mértékéről, feltételeiről nem tudtak megállapodni máig sem.
Tudomásunk szerint az intézményben 2018. december 31-i fordulónappal nem történt
leltározás.
Az ellenőrzés a 2018. évre vonatkozik.
A Szolnoki Tankerület válaszában reagált azon kérdésekre, amelyeket föltettünk (előterjesztés
2. melléklete) ugyanazokat a kérdéseket tettük fel, mint a Szakképzési Centrumnak.
11

“Elnök Úr felkérésére elkészítettem a József Attila Általános Iskola vagyonkezelésével
kapcsolatos vizsgálatot. A vizsgálat csak az iskola igazgatónőjével, Földi Edinával
2019.04.10-én lefolytatott beszélgetésen alapul, alapvetően a megadott témakörökben.
A múlt évi jelentésben kitértem a 2017.évi átadás körülményeire, mint fontos tényezőkre.
2018. évben már – természetszerűleg - a működtetés áll a vizsgálat fókuszában.
Az igazgatónő egyértelműen pozitívan értékelte a fenntartást és működtetést végző Szolnoki
Tankerület (TK) munkáját. Kiemelte a szakmai és gazdasági vezetéssel kialakult jó
együttműködést, a kapcsolattartók problémamegoldó készségét.
Független a vagyongazdálkodási kérdésektől, de meg kell jegyezni, hogy láthatóan jelentős
adminisztratív terhet ró a vezetőre az átalakuló rendszerek dokumentációs igénye. Ez azonban
– véleményem szerint - a jelenlegi gazdasági élet minden szektorában megjelenő probléma.
Megoldást a küszöbön álló elektronikus adatkezelés fog hozni.
Meg tudom erősíteni a tavalyi jelentésben leírtakat abban a tekintetben, hogy
összességében a „gondos gazda” szemlélet megvalósulását állapítottam meg, melynek egyik
fontos garanciája egyik oldalról az iskolavezetés elkötelezettsége, másik oldalról a TK
munkatársainak nyitott hozzáállása és bővülő helyismerete.
Az iskola ingatlan állományának használata jelenleg is rendeltetésszerű. Egyetlen kivételt
– hasonlóan az elmúlt évhez - az ebédlő használata jelenti, amelyet az eredeti rendeltetésen túl
oktatási célokra is használnak, a tanulói létszám csökkenése miatt csökkenő igénybevétellel.
A vagyonkezelés kérdésében a TK a központosítható beszerzéseket bonyolítja, az iskola
csak egy minimális havi kerettel rendelkezik, amellyel kisebb javításokat, minimális
anyagbeszerzést finanszíroz. Ez az előző évben is követett gyakorlat volt.
A TK-től kapott adatok szerint az iskolára 2 729 890 Ft bruttó költséget fordítottak elsősorban
karbantartás (klíma berendezések, kazán, tűzoltó készülék, projektor), kisebb mértékű
anyagvásárlások, iskolabútorok beszerzése, érintésvédelem elvégzése, kisebb javítások
(kivitelező 16 alkalommal a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft, illetve Martfű Város
Önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ), kisebb eszköz-, szerszám
beszerzések szerepelnek a tételek között.
Az iskola saját hatáskörében 381 146 Ft-ot költött el (2017.: 395 000 Ft) kisebb javítások,
anyagbeszerzés jellemzi ezt e kört; 28 tételben, melynek legnagyobb összege 63 000 Ft.
Az iskola műszaki állapotának javítása érdekében jelenleg két jelentősebb feladat van
folyamatban: a földszinti hidegburkolat alatti salaktöltés mozgása miatt folyamatosan a
padozat felválik, a lokális javítás a továbbmozgás miatt nem elégséges. Másik probléma az
iskola elöregedett csatornarendszerének műszaki állapota; mindkét problémát a TK
szakemberek bevonásával jelenleg is vizsgálja.
Értékelve és összegezve a kapott információkat és személyes benyomásaimat, a József
Attila Általános Iskola 2018. évi vagyongazdálkodását jónak, a felelős vezetők tevékenységét
tájékozottnak, szakszerűnek és lelkiismeretesnek ítélem meg.”
Az ellenőrzést Dénes Zoltán külsős bizottsági tag végezte
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A vizsgált két iskola vonatkozásában a Pénzügyi Iroda vezetőjétől a kapcsolódó kérdésekre a
következő válaszokat kaptuk:
1. A középiskolai és az általános iskolai leltározáskor mit tapasztaltatok?
 2017 december 31-én nincs tudomásunk leltározásról a két intézményben.
2. A korábban átadott eszközöknek milyen mértékű volt - lehetett - az értékcsökkenési leírása
és visszapótlása 2018-ben összegszerűen?
 Az eszközök általános iskola 2018.12.31. Écs.: 5.611.869.- Ft, Szakképző
iskola 2018.12.31.. Écs.: 5.898.544.-Ft, visszapótlás nem történt.
3. Az átadott eszközök közül került-e leselejtezésre eszköz (az eszközök megnevezése,
listája, értéke, az erre vonatkozó selejtezési jegyzőkönyvek)? Van-e ilyenekről
tudomásotok?
 Az intézmények nem jeleztek felénk selejtezést 2018. évről. Elvileg fölmerült,
folyamatban van.
4. Az átadott eszközök közül került-e sor eszközértékesítésre (az eszközök megnevezése,
listája, eladási ára)?
 Nincs tudomásunk eszközök értékesítéséről, 2018. évről.
5. 2018-ban az átadott eszközökön milyen mértékű javítási, karbantartási, felújítási költség
merült fel (eszközönként költséggel)?
 Karbantartási felújítási összegek 2018. évre:
Szakképző
iskola:
22.707.682.-Ft.
Általános iskola:

2.729.890.-Ft.

6. Az átadott eszközökkel összefüggésben szükséges és indokolt volt-e az előző pontban
foglaltakon túlmenően beruházásra (például vétel)?
 Nem közöltek adatot.

Összegző megállapítások:
1. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az átadott vagyoni eszközöket a
fenntartók rendeltetésszerűen használják.
2. Rögzíthető az is, hogy az átvevők, mint fenntartók, nem minden esetben tesznek eleget a
jelenlegi jogi szabályozás alapján vagyonkezelési kötelezettségüknek. Itt elsősorban az
értékállóság megőrzésére gondolok.
A külön megállapodások megkötéséig az átvevő a vagyon felújításáról, pótlólagos
beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő
mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben
tartalékot képezni.
Arra vonatkozóan nincs tudomásunk, illetve nincs adat, hogy az értékcsökkenésnek
megfelelő mértékben tartalékképzés történik-e.
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Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága
84/2019.(VI.25.) határozata
Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonkezelésre átadott vagyon ellenőrzéséről
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonkezelésre átadott vagyon
ellenőrzéséről szóló előterjesztést, mely alapján a következő határozatot hozza:
Az ellenőrzési tapasztalatok alapján a Bizottság megállapította, hogy az oktatás-nevelési
intézmények (Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium, József Attila Általános
Iskola) vagyonkezelői kötelezettségeiket a hatályos jogszabályoknak és a vagyonkezelési
szerződésben (József Attila Általános Iskola) foglaltaknak megfelelően teljesítik.
Erről értesülnek:
1. Valamennyi Bizottsági Tag, Helyben,
2. Valamennyi Képviselő, Helyben,
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok,
4. Érintett szervezetek
5. Martfűi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Iroda
6. Irattár

Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság:
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2019. szeptember 17-én megtartott
ZÁRT ülésén döntött a benyújtott szociális ösztöndíjak iránti kérelmekről. A Bizottság
döntése a 3 kérelem esetében 2 elutasítás és 1 megállapítás volt.

Bizottságok részéről egyéb tájékoztatás:
A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság 2019. június 25-i ülésén a munkatervében
foglaltak szerint megtárgyalta Borbély István adatvédelmi felelős által készített tájékoztatót az
önkormányzat és intézményei adatvédelmi feladatainak végrehajtásáról. A bizottság a
tájékoztatót elfogadta, feladatot a kérdéskörben nem határozott meg.

III.
A megjelent fontosabb jogszabályok

25/2019. (VI. 18.) BM
rendelet

Az egyes miniszteri rendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet
érintő módosításáról
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142/2019. (VI. 19.) Korm.
rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet módosításáról

10/2019. (VI. 19.) EMMI
rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek a népegészségügyi célú, célzott
vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó módosításáról

17/2019. (VI. 20.) IM
rendelet

A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe
tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet
módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

Köf.5009/2019/4. számú
határozat
2019. évi XLVIII. törvény

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel
összefüggő más törvények módosításáról

148/2019. (VI. 25.) Korm.
rendelet

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a
hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes
szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési
feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen
szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
módosításáról

7/2019. (VI. 25.) PM
rendelet

A 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

19/2019. (VI. 25.) OGY
határozat

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi
tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati
normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

151/2019. (VI. 26.) Korm.
rendelet

A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet és a
nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló
45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő
hatálybalépéséről

152/2019. (VI. 26.) Korm.
rendelet

Egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

153/2019. (VI. 26.) Korm.
rendelet

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

21/2019. (VI. 26.) AB
határozat

A Kúria Kvk.II.37.706/2019/4. számú végzése
ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

2019. évi LV. törvény

Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről
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alaptörvény-

7/2019. (VI. 27.) MEKH
rendelet

A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó
adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről,
valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a
rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási
díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.)
MEKH rendelet, 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 szóló 7/2017. (VII. 13.)
MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

26/2019. (VI. 27.) BM
rendelet

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet,
továbbá a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

155/2019. (VI. 27.) Korm.
rendelet

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel
kormányrendeletek módosításáról

2019. évi LIX. törvény

Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról

2019. évi LX. törvény

Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint
a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények
módosításáról

11/2019. (VII. 3.) EMMI
rendelet

A 2019/2020. tanév rendjéről

179/2019. (VII. 4.) NVB
határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

162/2019. (VII. 5.) Korm.
rendelet

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak
akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt
kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól

22/2019. (VII. 5.) AB
határozat

A közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egyes
rendelkezései és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény
hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi
CXXXI. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
indítvány elutasításáról, illetve visszautasításáról

2019. évi LXI. törvény

A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének
elhalasztásáról
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kapcsolatos

egyes

2019. évi LXII. törvény

A babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok
személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások
illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény módosításáról

2019. évi LXIV. törvény

Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével,
valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról

2019. évi LXV. törvény

A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények
módosításáról

2019. évi LXVI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról

2019. évi LXVII. törvény

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes
törvények jogharmonizációs célú módosításáról

168/2019. (VII. 9.) Korm.
rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosításáról

169/2019. (VII. 9.) Korm.
rendelet

A turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai térségek
meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet,
valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló
2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.)
Korm. rendelet módosításáról
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

171/2019. (VII. 12.) Korm.
rendelet

9/2019. (VII. 12.) MEKH
rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási
díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
módosításáról

1/2019. PJE határozat

A Kúria jogegységi határozata

Köf.5011/2019/4. számú
határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2019. évi LXX. törvény

A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a
nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.
törvény hatályon kívül helyezéséről

176/2019. (VII. 18.) Korm.
rendelet

Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény
végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

179/2019. (VII. 18.) Korm.
rendelet

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
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Köm.5013/2019/3. számú
határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

Köf.5012/2019/3. számú
határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2019. évi LXXI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

2019. évi LXXII. törvény

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós
jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról

2019. évi LXXIII. törvény

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

25/2019. (VII. 23.) AB
határozat

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 44/A. § (1) bekezdés a) és b) pontját összekötő „és”
szövegrésze, valamint b) pontjának „ugyanazon gyermekre
tekintettel” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról
és megsemmisítéséről, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. §-ának alkalmazásával
kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és
alkalmazási tilalom kimondásáról

26/2019. (VII. 23.) AB
határozat

A Kúria Pfv.IV.21.039/2017/4. számú ítélete alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
alkotmányjogi panasz elutasításáról

Köf.5014/2019/3. számú
határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

299/2019. (VII. 26.) KE
határozat

A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

85/2019. (VII. 26.) Korm.
rendelet

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról

308/2019. (VII. 26.) KE
határozat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választásának kitűzéséről

19/2019. (VII. 29.) IM
rendelet

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október
13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak
megállapításáról

187/2019. (VII. 30.) Korm.
rendelet

Egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól

16/2019. (VII. 30.) EMMI
rendelet

Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről
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194/2019. (VII. 30.) Korm.
rendelet

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról

10/2019. (VII. 30.) MvM
rendelet

A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet
módosításáról

20/2019. (VII. 30.) IM
rendelet

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán
a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról

21/2019. (VII. 31.) IM
rendelet

A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára
kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak
megállapításáról

22/2019. (VII. 31.) IM
rendelet

A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános
választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről,
elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

195/2019. (VIII. 1.) Korm.
rendelet

A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és
használatáról

196/2019. (VIII. 1.) Korm.
rendelet
198/2019. (VIII. 1.) Korm.
rendelet

Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1476/2019. (VIII. 1.) Korm.
határozat

Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

1477/2019. (VIII. 1.) Korm.
határozat

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-,
illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. júniusi
előzetes kormányzati hozzájárulásról

3/2019. (VIII. 2.) MK
rendelet

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

183/2019.
határozat

számú

Egyes kormányrendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével
összefüggő, valamint iparszabályozási szempontból történő
módosításáról

NVB A Nemzeti Választási Bizottság határozata

23/2019. (VIII. 14.) ITM A minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről
rendelet
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202/2019. (VIII. 23.) Korm.
rendelet

A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek
részére juttatandó rezsiutalványról

203/2019. (VIII. 23.) Korm. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.
rendelet
(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és
a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.
(VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
206/2019. (VIII. 23.) Korm. Egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
rendelet
25/2019. (VIII. 26.) ITM Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelet
8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggésben, valamint
jogharmonizációs szempontok alapján egyes műszaki szabályozási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
209/2019. (VIII. 27.) Korm. Az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes
rendelet
kormányrendeletek módosításáról
20/2019. (VIII. 30.) EMMI Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és
rendelet
hatályon kívül helyezéséről
33/2019. (VIII. 30.) BM Belügyi tárgyú miniszteri rendeletek adatvédelmi szempontú
rendelet
módosításáról
34/2019. (VIII. 30.) BM A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
rendelet
18/2019. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

30/2019.
rendelet

(IX.

4.)

ITM A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak
akadálymentesítése
során
alkalmazandó
akadálymentesítési
nyilatkozat tartalmi elemeiről

10/2019.
rendelet

(IX.

4.)

PM Az egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Martfű, 2019. szeptember 19.

Dr. Papp Antal
polgármester
Látta: Szász Éva
jegyző
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