MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/450-222
e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

JELENTÉS
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban adok számot:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2016.(IV.28.) határozata
az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
rendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, mely alapján az alábbi döntést hozta:
I. Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
1) 21/2004.(IX.17.) rendeletét
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről,
2) 7/2006.(IV.27.) rendeletét
A helyi Építési Szabályzatról,
3) 19/2008.(X.31.) rendeletét
A város címeréről és zászlajáról,
4) 20/2008.(XI.28.) rendeletét
A település környezetvédelmének szabályairól,
5) 26/2013.(XII.6.) önkormányzati rendeletét
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról,
6) 28/2013.(XII.6.) önkormányzati rendeletét
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a családi események
szolgáltatási díjairól,
a helyi társadalmi viszonyok illetve a magasabb szintű jogszabályok változása miatt
módosítani szükséges.
A rendelet módosításokat folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 31. napjáig a
Képviselő-testület elé be kell terjeszteni.
Felelős: jegyző
II. Az önkormányzat ösztöndíjrendszerének valamint a lakásgazdálkodás felülvizsgálata során
a szabályozást tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítására a feladattal érintett
bizottságok tegyenek javaslatot.
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Felelős: Valamennyi bizottság elnöke
Határidő: 2016. december 31.
Fenti határozatát a Képviselő-testület a 33/2017.(II.23.) határozatával érvényben tartotta és a
határidőt, 2017. november 30-ra módosította. A 2017. novemberi végrehajtás beszámolása
kapcsán a feladat hatályban tartásáról és a határidő 2018. november 30-ra történő
módosításáról döntött - 154/2017.(XI.30.) határozat - a Képviselő-testület. A
175/2018.(XI.29.) határozatban a Képviselő-testület a 47/2016.(IV.28.) határozat érvényben
tatásáról és határidő módosításáról (2019. november 30.) döntött.

Végrehajtás:
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatai rendeletek
felülvizsgálatáról szóló 47/2016.(IV.28.) határozatában meghatározott (I. pont)
önkormányzati rendeletek vonatkozásában elvégezte a felülvizsgálatot, rendeletmódosítással,
illetőleg új önkormányzati rendelet megalkotásával:
21/2004.(IX.17.) rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről,
Új rendelet alkotása történt. 18/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet a helyi
népszavazásról
7/2006.(IV.27.) rendelet A helyi Építési Szabályzatról,
A rendeletet módosította 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet, illetve folyamatban van
az új Rendezési Terv előkészítése.
19/2008.(X.31.) rendelet A város címeréről és zászlajáról,
Új rendelet alkotása történt. 17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet a város címeréről
és zászlajáról, használatuk rendjéről
20/2008.(XI.28.) rendelet A település környezetvédelmének szabályairól,
Új rendeletet alkotott a Képviselő-testület. 28/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet a
teleülés környezetvédelmének szabályairól
26/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelet Az egészségügyi alapellátások körzeteinek
megállapításáról,
Új rendeletet alkotott a Képviselő-testület. 10/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet az
egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
28/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelet A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a családi események
szolgáltatási díjairól,
Új rendeletet alkotott a Képviselő-testület. 21/2016.(IX.30.) a hivatali helyiségen kívüli
és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a
többletszolgáltatás díjairól
Az említett határozat II. pontjában meghatározott feladat vonatkozásában az Egészségügyi,
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi
Kapcsolatok Bizottsága 2016. június 23-i képviselő-testületi ülésre előterjesztését Martfű
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Város Önkormányzata ösztöndíjrendszerének felülvizsgálatára, javaslat új ösztöndíj rendszer
bevezetésére címmel.
Ugyanezen az ülésen a Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati
ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
szóló előterjesztést.
A lakásgazdálkodást érintő rendelet módosítására vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület
2016. november 24-én megtartott ülésén tárgyalta meg. A Képviselő-testület új rendeletet
alkotott. 27/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások és
helyiségek bérletéről
Fentiek alapján a 47/2016.(IV.28.) határozatban meghatározott feladatok végrehajtásra
kerültek, javaslom a határozat hatályon kívül helyezését.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2017.(V.11.) határozata
a 093/2 hrsz-ú önkormányzati út forgalom elől történő elzárásáról
1. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/1 arányú tulajdonában lévő
3.428 m2 nagyságú 093/2 hrsz. alatt található „kivett út” megnevezésű ingatlan
mellékelt térkép vázlat szerinti szakaszát a közforgalom elől elzárja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közforgalom elöl történő
elzáráshoz szükséges hatósági intézkedéseket megtegye.
Felelős:
Határidő:

polgármester
döntést követően azonnal

Végrehajtás:
A közforgalom elől történő elzáráshoz – erről már többször beszámoltam – a rendezési
tervben kell az út minősítését megváltoztatni gyűjtőútból kiszolgáló úttá.
A Rendezési terv készítése még mindig folyamatban van. Ugyanakkor lakossági bejelentésre
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi
és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya kötelezte Önkormányzatunkat arra, hogy 2019.
november 30-is a fizikai akadályt jelentő sorompót meg kell nyitni, vagy a magánút
csatlakozása utáni szakaszra át kell helyezni.
A határidő elmulasztása esetén hatósági eljárást indítanak, mely nem teljesítés esetén bírság
kiszabásával is együtt jár.
Tekintettel arra, hogy ezen a területen kerékpárút építését tervezzük, melynek terveztetése
folyamatban van a 82/2017.(V.11.) határozat hatályon kívül helyezése indokolt.
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Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019.(…….) határozata
a lejárt határidejű határozatokról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést.
2. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatai rendeletek
felülvizsgálatáról szóló 47/2016.(IV.28.) határozatát, és a 093/2 hrsz-ú önkormányzati út
forgalom elől történő elzárásáról szóló 82/2017.(V.11.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Erről értesülnek:
1. Képviselő-testület Tagjai
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Irattár
Martfű, 2019. november 20.
Dr. Papp Antal
polgármester
Látta: Szász Éva
jegyző
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