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. szeptember 12.
 Dr. Molnár György a Műszaki Iroda vezetője a törzskönyvi nyilvántartással
kapcsolatban, az Államkincstár által szervezett szakmai értekezleten vett részt Szolnokon.
 Bírósági tárgyaláson voltam Szabó Tamás féle ügyben, a 098 hrsz-ú közút elbirtoklásával
kapcsolatosan.
 Közvilágítással kapcsolatos megbeszélés volt, melyen részt vettek az Ökovill Mérnöki
Tervező és Tanácsadó Kft. képviselői Farkasné Hangyál Ilona ügyvezető és munkatársa
Zsigmond Tibor, a Martfűi Polgármesteri Hivatalból S. Bodor Éva energetikai ügyintéző
és Szász Éva jegyző.
2019. szeptember 13.
 A Martfű Városi Nyugdíjas Egyesület meghívására vettem részt az Idősek Világnapja
alkalmából megrendezett ünnepségen, ahol köszöntöttem az időseket.
2019. szeptember 16.
 A Játékvár Óvoda és Bölcsőde felújított Munkácsy úti központi óvodája lakossági
bejárásán vettem részt.
 Balla Lajosné martfűi lakost köszöntöttem 90 éves születésnapján Hegedűsné Blaskó
Anikó aljegyzővel.
2019. szeptember 18.
 A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú pályázattal kapcsolatban a
Paktumszervezet 2019. szeptember 18-án tartotta meg soron következő Irányító Csoport
és Paktum ülését, melyek során a tagok tájékoztatást kaptak a Kormányhivatal által
kezdeményezett projekt meghosszabbításról. Az ülések után megrendeztük a 3. jó
gyakorlat megosztása konferenciát, melyen a vállalkozások, civilszervezetek és az
önkormányzatok a célcsoportok megközelítésre, megszólítására, motiválására és sikeres
mobilitására fókuszálva igyekezett jó gyakorlati példákat megosztani egymással. Jelen
voltak Martfű Város Önkormányzata, mint konzorciumi vezetőn kívül, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal, és a Szolnoki Járási Hivatala képviselői. Részt vettek a
rendezvényeken a konzorciumi partner önkormányzatok képviselői, továbbá az
„IMPULZUS” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek
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Egyesülete, a Római Katolikus Plébánia és a Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich
János Szakképző Iskola és Kollégium képviselői. Megjelentek a martfűi vállalkozások, a
RIGO Szerszám és Formakészítő Kft., a LORENZ Shoe Group Kft., valamint a Bunge
Növényolajipari Zrt. képviselői. Továbbá elfogadta meghívásunkat a Mezőtúri Járás
paktumirodájának partnerségi koordinátora, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma
Önkormányzat is.
 Szász Éva jegyző szakmai napon vett részt Szolnokon, ahol a választásokat követő
feladatokkal kapcsolatban kapott tájékoztatást.
2019. szeptember 19.
 A TOP-1.4-15-JNI-2016-00001 számú „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása
Martfűn” pályázat keretében megvalósított Játékvár Óvoda és Bölcsőde Munkácsy úti
Óvodájának ünnepélyes átadásán vettem részt.
2019. szeptember 23.
 Csűrök Tibor járt nálam, és a TOP-4.2.1 idősek nappali ellátásával (Mártírok útja 2.)
kapcsolatos pályázati megbeszélés volt, melyen részt vett S. Bodor Éva Műszaki Iroda
munkatársa, és Szász Éva jegyző is.
2019. szeptember 24.
 Kocsis Zoltán önkormányzati lakás iránt érdeklődött.
 Honti Gyula városi főépítész és Takó Gyula pályázatíró jártak nálam, és a garzon
épületének felújításával kapcsolatban folytattunk egyeztetést. A megbeszélésen jelen volt
S. Bodor Éva a Műszaki Iroda munkatársa és Szász Éva jegyző is.
2019. szeptember 27.
 A Gordiusz Intézmény Szolgáltató Központjából Egerből keresett meg Lepres Dávid és a
Népkonyhai szolgáltatással kapcsolatosan folytattunk egyeztetést. Az egyeztetésen jelen
volt Gonda Lajosné a GYSZSZK vezetője, és Szász Éva jegyző is.
 A Jóreménység Klub Egyesület és a Rákbetegek Országos Szervezete meghívására
vettem részt az Európa Donna napon a Martfűi Művelődési Központban.
2019. szeptember 30.
 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén vettem részt. Az
ülés napirendjei: Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi
költségvetéséről szóló 10/2019.(II.27.) határozat módosítására. Előterjesztés a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi fenntartásával és működésével kapcsolatos
pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó megállapodások módosítására.
2019. október 1.
 Választási értekezleten vett részt Szász Éva jegyző Törökszentmiklóson.
 Időseket köszöntöttem az idősek világnapja alkalmából Gonda Istvánné
alpolgármesterrel. Felkerestük őket a lakásukon és megajándékoztuk őket.
 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere Szalay Ferenc 20 db tiszteletjegyet ajánlott
fel a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Idősek Világnapja alkalmából
megrendezett ünnepségre, martfűi idős lakosok részére. Így a rendezvényen 20 martfűi
lakos vehetett részt, akiket köszöntöttek ez alkalomból.
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2019. október 5.
 Megyei Kórustalálkozón vettem részt a Martfűi Művelődési Központban, ahol köszöntőt
is mondtam.
2019. október 6.
 Az Aradi Vértanuk Napja alkalmából megrendezett ünnepségen vettem részt, ahol a
általános iskola tanulói előadást tartottak, és Rágyanszky István önkormányzati képviselő
beszédet mondott, majd koszorút helyeztünk el az emlékműnél.
2019. október 7.
 A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási ülésén vettem részt Öcsödön. Az ülés
napirendjei: - Javaslat a 2019. évi költségvetés módosítására, jelentés a 2019. évi
költségvetés I. félévi teljesítésről, ciklus zárása.
2019. október 8.
 A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás soron következő ülésén vettem részt.
Az ülés napirendjei: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi I. féléves
költségvetésének teljesítéséről. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Tárulás 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019.(II.26.) számú határozat módosításáról. Kétpói Regionális
Hulladéklerakó csapadékvíz gyűjtő rendszerével kapcsolatos fejlesztés jóváhagyásáról.
Az NHSZ Kétpó Kft. társasági szerződése módosításának jóváhagyásáról.
 TAO-támogatásból
felépülő
medence
alapkövét
helyeztük
el,
Boldog
István országgyűlési képviselővel, Mohi Zoltánnal az Invictus SC szakosztályvezetőjével,
és Tomasovszky Lászlóval a Martfű Termál SPA tulajdonosával.
 Csűrök Tibor járt nálam és a garzon épületének felújítási pályázatával kapcsolatban
folytattunk egyeztetést.
2019. október 9.
 SZSZB oktatás volt, ahol a szavazatszámláló bizottság tagjai esküt tettek előttem.
2019. október 10.
 Az SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ meghívására vettem részt az
idősek világnapja alkalmából megrendezett ünnepségen az idősek klubjában, ahol
köszöntöttem a jelenlévő idős embereket.
2019. október 14.
 A TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati körben
benyújtásra kerülő Martfű város belterületi csapadékvíz elvezető hálózat építés I. ütem
tervanyag tervbírálatára került sor ezen a napon, Szolnokon, ahol a KSK Mérnöki Iroda
Kft képviselői vettek részt.
2019. október 16.
 Felföldi Zoltán volt a hivatalban és az önkormányzat EFOP pályázatával kapcsolatban
szervezetfejlesztési interjúkat készített az intézményvezetőkkel.
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2019. október 18.
 RICO irodatechnikai eszközöket forgalmazó cég keresett meg bennünket, és
irodatechnikai eszközökre tett ajánlatot. A megbeszélés eredményeként megállapítottuk,
hogy a jelenlegi szerződésünk jobb, mint az ő ajánlatuk, így nem került sor további
intézkedésre.
 Jóreménység Klub 25. éves jubileumi bálján vettem részt.
2019. október 21.
 A Martfűi Városszépítő Egyesület meghívására a Martfűi Művelődési Központban
megtartott ünnepségen vettem részt, ahol a „Legszebb konyhakertek Martfű 2019” díjak
és oklevelek ünnepélyes átadására került sor.
2019. október 23.
 Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett városi ünnepi
megemlékezésen vettem részt a Művelődési Központban, azután a Martfűi Református
Templom 1956-os emlékhelyénél koszorúztunk.
2019. október 24.
 A Képviselő-testület Alakuló ülését tartott meg.
2019. október 25.
 Az EON-al folytattunk tárgyalást a Gesztenye soron folyamatosan fellépő közvilágítási
hibák ügyében. Megállapodtunk, hogy ideiglenesen légkábellel megoldják a problémát,
majd a földkábeleket kicserélik, áthelyezik az érintett szakaszon, a Május 1 út és Mártírok
út közötti részen.
2019. október 26.
 A Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapításának 75.
évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen vettem részt.
2019. október 29.
 Közvilágítás közbeszerzési dokumentáció elkészítésével kapcsolatban folytattunk
egyeztetést a tervezőkkel és közbeszerzési szakértővel. Jelen volt még Dr. Molnár
György Műszaki Irodavezető, Szász Éva jegyző, S. Bodor Éva energetikai ügyintéző is.
 Horváth Ákos bv. ezredes, büntetés-végrehajtási tanácsos, intézetparancsnok járt nálam a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettől, és helyet keresett, hogy
hol tudnának toborzást tartani.
2019. október 30.
 Mohi Zoltán az INVICTUS SC-től keresett meg és a martfűi vízilabda utánpótlás
neveléssel kapcsolatban megbeszélést folytattunk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva
jegyző is.
 Matyóka Zoltán és Frigyes Csaba kerestek meg és könyvelő iroda részére kerestek
martfűi bérelhető ingatlant.
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2019. október 31.
 Boldog István országgyűlési képviselő meghívására egy személyes találkozón vettem
részt Tiszaföldváron a Polgármesteri Hivatalban.
 A Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott a 2018. bölcsődei állami támogatások
igénylése, és elszámolása tárgyában. Ezen belül célvizsgálat és helyszíni ellenőrzés is
volt.
2019. november 5.
 A december 9-én megtartandó sportgálával kapcsolatos megbeszélés volt.
2019. november 8.
 A településen létesítendő sportpark munkaterület átadás-átvételén vettem részt.
 A József Attila Általános Iskola udvarán a 8.a, 8.b, 8.c osztályos tanulók fát ültettek,
mely jeles eseményen én is jelen voltam.
2019. november 9.
 Babafa ültetésen vettem részt a Művelődési Központ melletti parkban.
2019. november 11.
 A Liliom út javításával, forgalmi rendjével kapcsolatos helyszíni bejárása volt, melyen
jelen volt még Dr. Molnár György és Tóth Ferenc is.
2019. november 12.
 A rendőrségen Magda Júlia rendőr alezredesnél voltam meghallgatáson, az ügyben, hogy
a 442-es út melletti bejárót ismeretlen tettes felszedte.
2019. november 13.
 A foglalkoztatási paktum pályázat keretében 2019. november 13-án tartotta soron
következő Irányító Csoport és Paktumszervezeti ülését, melyen a tagok a projekt 9
hónappal történő meghosszabbítása miatt döntést hoztak az Együttműködési
megállapodás módosításáról. A dokumentumba átvezetésre került a projekt fizikai záró
dátumának és a konzorciumi tagok képviselőinek változása is. A Paktumszervezet az
ülések után rendezte meg a projekt utolsó jó gyakorlat megosztása konferenciáját.
 COOP Szolnok Zrt képviselőivel a COOP Bolt melletti parkoló felújításával
kapcsolatosan egyeztettünk arról, hogy milyen anyagi támogatást tudnak adni a
felújításhoz.
 Földi Lajos és Majzik Csaba kerestek meg a BÁCSVÍZ Zrt részéről és szennyvíztelep
fejlesztéssel kapcsolatban egyeztettünk.
 Molnár Bálinttal a Tiszazugi Önkormányzati Társulás jövőjéről egyeztettünk.
2019. november 14.
 Kiszelovics Ildikó településmérnök, Honti Gyula városi főépítész, Pápai János műszaki
ügyintéző jelenlétében rendezési terv egyeztetést folytattunk.
 Asztalos Árpádné Tomasovszky László és Kelemen Péter járt nálam és a jövő évi
Örökzöld Tisza Fesztivállal kapcsolatban egyeztetést folytattunk.
 Rákócziújfaluban LIFE programmal kapcsolatos tájékoztatón vettem részt.
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2019. november 15.
 A Szolnoki Járási Helyi Védelmi Bizottság ülésén helyettem tanácskozási joggal vett
részt Pápai János a Műszaki Iroda munkatársa. Az ülés napirendjei: Tájékoztató a JNSZ
Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség a települések belterületi vízelvezető
rendszerének évenkénti felülvizsgálatának katasztrófavédelmi tapasztalatairól.
Tájékoztató
a
JNSZ
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szolnoki
Katasztrófavédelmi Kirendeltség téli időjárásra történő felkészülésének végrehajtásáról.
2019. november 16.
 A Játékvár Óvoda és Bölcsőde és a Portyázó Porontyok Alapítvány bálján vettem részt.
2019. november 18.
 A MINDIGIS Térinformatikai Iroda Kft. temetőszoftver ajánlattal keresett meg, és az
ajánlat megfelelő volt, így az önkormányzat megrendelte a szoftvert.

Dr. Papp Antal polgármester 2019. évi szabadságából 2 nap kiírásra került 2019.
szeptember 2-3-ra.

II.
Átruházott hatáskörökben hozott döntések, intézkedések
Polgármester:
 Tulajdonosi hozzájárulások kiadása történt
1./ Az „E.ON hálózatfejlesztés Tiszakécske – Martfű optikai gerinc építés” tárgyában a NYD0301/2019. munkaszámú terve alapján, a projekt megvalósításával érintett Martfű
Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1133, 779, 707, 382/1, 349/35, 349/60,
349/93, 343/8, 343/3 hrsz. alatti ingatlanok,
2./ a Martfű, Petőfi Sándor út 45. szám alatti ingatlan előtti közterületen a gépkocsi bejáró
építése
vonatkozásában.
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 A települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi
támogatások kerültek megállapításra.
Támogatási forma

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

Támogatásban részesülők
száma (fő)
2019.
szeptember

2019. október

25
61
17
1
0
0
0

25
61
18
2
1
2
1

Felhasznált támogatás összege
(forint)
2019.
szeptember

268000
183000
68000
15000
0
0
0

2019. október

252000
183000
72000
56910
15000
8000
39700

III.
A megjelent fontosabb jogszabályok
11/2019. (IX. 12.)
MEKH rendelet

36/2019. (IX. 20.) ITM
rendelet

45/2019. (IX. 25.) AM
rendelet
226/2019. (IX. 25.)
Korm. rendelet
227/2019. (IX. 26.)
Korm. rendelet
228/2019. (IX. 26.)
Korm. rendelet
1551/2019. (IX. 26.)
Korm. határozat
16/2019. (IX. 27.)
NVTNM rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint
a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló
11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról és a
rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására
vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Egyes közlekedési és környezetvédelmi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról, valamint a nem közúti mozgó gépekbe
építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX.
29.) GKM–KvVM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az állattenyésztés részletes szabályairól
A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez
nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet
módosításáról
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló
210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát
szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról
Települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
eső személyek meghatározásáról szóló 2/2018. (VII. 18.) NVTNM
rendelet módosításáról
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22/2019. (IX. 30.)
EMMI rendelet

37/2019. (IX. 30.) ITM
rendelet
229/2019. (IX. 30.)
Korm. rendelet
Köf.5024/2019/4.
számú határozat
Köf.5020/2019/3.
számú határozat
Köf.5018/2019/4.
számú határozat
Köf. 5021/2019/4.
számú határozat
14/2019. (X. 14.) PM
rendelet
38/2019. (X. 15.) ITM
rendelet
1576/2019. (X. 15.)
Korm. határozat
237/2019. (X. 16.)
Korm. rendelet
238/2019. (X. 16.)
Korm. rendelet
49/2019. (X. 22.) AM
rendelet
27/2019. (X. 22.) AB
határozat

Knk.IV.37.859/2019/2.
számú
244/2019. (X. 22.)
Korm. rendelet
251/2019. (X. 24.)
Korm. rendelet
1612/2019. (X. 24.)
Korm. határozat
14/2019. (X. 28.) MvM
rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és
az emberi
erőforrások
minisztere
által
adományozható
elismerésekről szóló k26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
módosításáról
Egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelet módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő
tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM
rendelet módosításáról
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes
Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére
történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
A 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó
egyszeri juttatásról
A nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi
kiegészítéséről
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú
módosításáról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (4)
bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulási szabályokkal kapcsolatos
mulasztásban
megnyilvánuló
alaptörvény-ellenesség
megállapításáról és az indítvány elutasításáról
A Kúria végzése
Az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendelet módosításáról
Az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz
kapcsolódó feladatokról
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet
módosításáról
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.857
Knk.VII.37.857/2019/2.
szám
Köf.5026/2019/9.
számú határoz
14/2019. (X. 30.)
MEKH rendelet
24/2019. (X. 31.)
EMMI rendelet

28/2019. (XI. 4.) AB
határozat

29/2019. (XI. 4.) AB
határozat

30/2019. (XI. 4.) AB
határozat

260/2019. (XI. 7.)
Korm. rendelet
38/2019. (XI. 7.) BM
rendelet
Köm.5032/2019/2.
számú határozat
A Kúria közleménye
26/2019. (XI. 14.) IM
rendelet
41/2019. (XI. 14.) ITM
rendelet
3/2019. BJE határozat
1634/2019. (XI. 14.)
Korm. határozat
263/2019. (XI. 14.)
Korm. rendelet
1637/2019. (XI. 14.)
Korm. határozat
268/2019. (XI. 19.)
Korm. rendelet

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a
csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI.
14.) MEKH rendelet módosításáról
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és
az egészségügyi
szolgáltatók
és
működési
engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény közjegyzői fegyelmi
bíróságok
megalakításának
és
eljárásának
egyes
részletszabályaival
kapcsolatos,
mulasztással
előidézett
alaptörvény-ellenesség megállapításáról
A Kúria Bfv.III.1.075/2018/11. számú végzése, a Tiszaújvárosi
Járásbíróság 8.B.226/2012/22. számú ítélete, valamint a Miskolci
Törvényszék 2.Bf.323/2014/7. számú végzése alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §
(6) bekezdésével összefüggésben a közterület-használatról szóló
jogszabályok
alkalmazásánál
alkotmányos
követelmény
megállapításáról
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.
28.) Korm. rendelet módosításáról
Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló 2019. évi
LV. törvény végrehajtásához kapcsolódó miniszteri rendeletek
módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
A központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának
szabályairól szóló 6/2018. (II. 28.) IM rendelet módosításáról
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
A Kúria büntető jogegységi határozata
Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik
életkörülményeinek javításáról
A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016.
(VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
Az egyes települések nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének ideiglenes ellátásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás biztosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
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269/2019. (XI. 19.)
Korm. rendelet

271/2019. (XI. 19.)
Korm. rendelet

1652/2019. (XI. 19.)
Korm. határozat
272/2019. (XI. 20.)
Korm. rendelet

273/2019. (XI. 20.)
Korm. rendelet

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
módosításáról
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a
tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII.
12.) Korm. rendelet módosításáról
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról szóló
1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 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, valamint a Nemzeti Tehetség
Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelet módosításáról
Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező
adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet,
valamint az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról

Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019.(…..) 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 elfogadja.
Erről értesülnek:
1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi Képviselő
3. Irattár
Martfű, 2019. november 21.

Dr. Papp Antal
polgármester

Látta: Szász Éva
jegyző
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