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. november 20.
 A Tiszapark Kft képviselője Nagy Lénárd járt nálam és környezetvédelemi
problémákról folytattunk egyeztetést. A megbeszélésen részt vett Szász Éva jegyző,
Dr. Molnár György irodavezető, Szolnoki Tímea ügyintéző, Gonda Lajosné
intézményvezető.
 Balogh Barna közvilágítás projekt menedzser, a Mezei-Vill Kft. képviseletében
keresett meg, és a közvilágítás karbantartásáról folytattunk egyeztetést. A
megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző, Dr. Molnár György irodavezető, S. Bodor
Éva energetikai ügyintéző.
 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa ülésén vettem részt. Az
ülés napirendjei a SZKTT által ellátott feladatokról, a SZKTT elnökének
megválasztása, a SZKTT alelnökének és alelnök helyetteseinek megválasztása, a
SZKTT állandó bizottságainak létrehozása, elnökeinek és tagjainak megválasztása, a
SZKTT Megállapodásának módosítása, a SZKTT Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása, Újszász Város Önkormányzata és a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása közötti együttműködés bővítésének előkészítése.
 A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén vettem részt. Az ülés napirendi pontja: Martfű
Város szociális fejlesztései az elmúlt két évben, különösen a gyermekétkeztetésben
történt fejlesztésekre.
2019. november 22.
 A Martfűi Kossuth Úti Nyugdíjas Klub által szervezett Tiszazugi Nyugdíjas
Találkozón vettem részt.
2019. november 28.
 A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása ülésén vettem részt.
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2019. december 3.
 A Városi Adventi programok és a Mindenki Karácsonya rendezvény megbeszélésén
Rágyanszky István alpolgármester vett részt a Művelődési Központban.
 Borbély István informatikussal, Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyzővel és Dr. Molnár
György Műszaki Iroda vezetőjével, a városban lévő kamerák bővítési lehetőségeiről,
és az informatikai rendszer módosításáról, korszerűsítéséről folytattam megbeszélést.
2019. december 4.
 Hegedűs Pál a Via Plaza Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője járt nálam,
és az óvodai játszótéri eszközök kivitelezésével kapcsolatban folytattunk
megbeszélést, melyet Dr. Molnár György a Műszaki Iroda vezetője is részt vett.
 Dr. Varga Balázs ügyvéd járt nálam és az önkormányzat peres ügyeit tekintettük át.
2019. december 5.
 A Martfűi Mozgássérültek Egyesülete Karácsonyi Ünnepségén vettem részt.
 Az Örök Zöld Tisza Fesztivál megbeszélése volt, melyen részt vett Tomasovszky
László a Termál SPA ügyvezetője, Kelemen Péter hang- és fénytechnikai szakértő,
Asztalos Árpádné a Művelődési Központ Igazgatója, Szász Éva jegyző.
2019. december 6.
 A Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Szalagavató
Ünnepségén vettem részt.
2019. december 9.
 TIME GOLD 2006 Kft. képviseletében Bravik Tamás keresett meg, és építési terület
vásárlása iránt érdeklődött.
 A JNSZ Megyei Kormányhivatal által szervezett szakmai napon Dr. Molnár György
vett részt. A szakmai nap programja többek között a közművelődést érintő jogszabályi
változások, játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése,
az Ákr. alkalmazásának tapasztalatai az első fokú hatósági eljárásokban, az
önkormányzatok által indított kisajátítási eljárások tapasztalatai, az önkormányzati
választásokat követően felmerült kérdések, önkormányzati feladatok, a jegyzői
adatszolgáltatással és a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatos
tapasztalatok.
 Az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága által
szervezett Sportgálán vettem részt, ahol önkormányzati elismeréseket adtam át.
2019. december 10.
 Az Mötv. 38. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától
számított harminc napon belül – 2019. november 12-ig - köteles kérelmezni –
elektronikus úton - felvételét, a köztartozásmentes adózói adatbázisba, a „KOMA”
nyomtatvány alkalmazásával. Az önkormányzati képviselőnek a KOMA-ba történő
felvétel megtörténtét a képviselő-testületél legkésőbb 2019. december 31-ig igazolnia
kell. A KOMA minden hónap 10. napján frissül, így a november 12-ig benyújtott
kérelmek elbírálásának eredménye 2019. december 10. napi frissítés alkalmával
látható. A méltatlansággal összefüggő szabályokat megfelelően alkalmazni kell a
polgármesterre, az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés elnökére és alelnökére, a
képviselő-testület és a megyei közgyűlés tagjára, valamint a képviselő-testület
bizottságának (nem képviselő) tagjára is. Az érintett személyek kérelmezték a
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételüket, melyről az igazolás
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majdnem minden érintett személy esetében csatolásra került. Egy személy esetében aki nem képviselő bizottsági tagként került megválasztásra -, nincs igazolás, 2019.
december 05-én bekövetkezett halála okán.
2019. december 11.
 A Játékvár Óvoda és Bölcsőde dolgozójának a nyugdíjas búcsúztatóján vettem részt az
új bölcsőde épületében.
2019. december 12.
 Dr. Varga Balázs és Nagy Ferenc a Nagy és Társa Kft. ügyvezetője járt nálam, és a
képviselő-testület által jóváhagyott területekre vonatkozó adásvételi szerződést írtuk
alá. Jelen volt még Szász Éva jegyző, és Kontra Lajos irodavezető.
 A Városi Nyugdíjas Egyesület és a Kossuth Úti Nyugdíjas Klub meghívására évzáró
Karácsonyi ünnepségen vettem részt.
2019. december 13.
 A SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Karácsonyi Ünnepségén
vettem részt, a Martfűi Idősek Klubjában.
 Szilágyi Imre temetésén vettem részt, aki az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és
Egyházi Kapcsolatok Bizottságának tagja volt.
 A „Boldog Gyermekekért” Alapítvány és a Martfű József Attila Általános Iskola
szervezésében megrendezésre került „Varázsnyelv” című karácsonyi zenés
mesejátékon vettem részt.
2019. december 17.
 A MindiGIS Térinformatikai Iroda ügyvezető igazgatója Magos Gábor és munkatársa
járt nálam, és a temető nyilvántartó rendszerrel kapcsolatosan tárgyaltunk. A
megbeszélésen jelen volt Gonda Lajos ügyintéző, Szász Éva jegyző, Dr. Molnár
György Műszaki Iroda vezetője.
2019. december 18.
 A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság közgyűlésén vettem részt. Az
ülés napirendjei a tűzoltóság alapszabályának módosítása, a tűzoltóság ügyvezetőjének
megválasztása, a tűzoltóság felügyelő bizottsága tagjának megválasztása, a tűzoltóság
2019. évi költségvetésének módosítása, a tűzoltóság munkavállalóinak év végi
jutalmazása.
 A nagycsaládosok karácsonyi ünnepségén vettem részt, ahol 15 martfűi családot
ajándékoztam meg az önkormányzat nevében.
2019. december 20.
 Boldog István országgyűlési képviselő meghívására Csépán a Polgármesteri
Hivatalban a 2019-2020-as pályázati lehetőségekkel kapcsolatos megbeszélésen
vettem részt.
2019. december 21.
 A Mindenki Karácsonya ünnepi rendezvényen vettem részt, ahol ünnepi köszöntőt
mondtam.
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2020. január 7.
 Martfű Média vezetője készített interjút. Évindító megbeszélés volt, hogy milyen
tervei vannak az önkormányzatnak, és milyen változások vannak az önkormányzat
életében.
 A Művelődési Központ 2020. évi költségvetési egyeztetésére került sor. A
megbszélésen jelen volt Asztalos Árpádné intézményvezető, Rabné Kókai Ilona az
intézmény pénzügyi ügyintézője, Szász Éva jegyző, Kontra Lajos pénzügyi
irodavezető, Takácsné Móczár Terézia pénzügyi ügyintéző.
2020. január 8.
 Az Ex Ante Kft. képviselője és a Szajoli polgármester kerestek meg, és az EFOP
pályázat további teendőiről folytattunk egyeztetést. Jelen volt a megbeszélésen Dr.
Molnár György Műszaki Iroda vezetője.
2020. január 9.
 A Játékvár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének egyeztetésére került sor. Az
egyeztetésen jelen volt Turnyánszkiné Enyedi Andrea intézményvezető, Galiné Fűzfa
Magdolna óvoda adminisztrátora, Szász Éva jegyző, Kontra Lajos irodavezető,
Takácsné Móczár Terézia pénzügyi ügyintéző is.
2020. január 10.
 Kovács Ferenc járt nálam, a Béke út költségvetését, és az új telkek kialakításához
szükséges belvíz- és szennyvíz kiépítésének, valamint az utak kiépítésének árajánlatát
hozta.
2020. január 13.
 Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének egyeztetése volt, melyen részt vett Szász
Éva jegyző, Kontra Lajos irodavezető, Takácsné Móczár Terézia és Gáspár Petra
pénzügyi ügyintézők.
2020. január 14.
 Fazekas Endre járt nálam az InFend Energy Kft. ügyvezetője, és az energia
felhasználásról és annak közbeszerzési lehetőségeiről tájékoztatott. Jelen volt a
megbeszélésen Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője és S. Bodor Éva
energetikai ügyintéző.
2020. január 15.
 A Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője Egedi István r. ezredes rendőrségi főtanácsos,
kapitányságvezető, és Fürj János r.alezredes a Szolnoki Rendőrkapitányság
Kapitányhelyettese, és a Martfűi Rendőrőrs Új Parancsnokát Halász Csabát mutatták
be.
 Asztalos Árpádné a Művelődési Központ Igazgatójával folytattam megbeszélést az ez
évi Örökzöld Tisza Fesztivál megrendezésével kapcsolatban. Szász Éva jegyző is jelen
volt a megbeszélésen.
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2020. január 20.
 Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási ülése volt a Martfűi Polgármesteri
Hivatal tárgyalótermében. A társulási ülés napirendje a Társulás elnökének
alelnökeinek megválasztása, a hulladék tározó rekultivációs költsége ügyében folyó
bírósági perben közvetítői eljárásban történő részvételről szóló döntés.
A Társulás Elnökének megválasztottak.
 Tóth Balázs a Vabeko Solar Kft. ügyvezetője és Koós László az AGE SOLAR Kft.
képviseletében kerestek meg, és a napelem park építésével kapcsolatban tárgyaltunk.
A megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár György Műszaki Irodavezető.
2020. január 21.
 Rajta Mariann a Wolters Kluwer Hungary Kft. képviselője járt nálam, és a jogtár
frissítéséről folytattunk megbeszélést. A megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár György
Műszaki Irodavezető is.

Dr. Papp Antal polgármester 2019. évi szabadságából 4 nap kiírásra került 2019.
november 04-től november 07-ig, valamint 5 nap 2019. december 03-tól december 07-ig.

II.
Átruházott hatáskörökben hozott döntések, intézkedések
Polgármester:
 Tulajdonosi hozzájárulások kiadása történt
1./ Martfű, Petőfi út 47. gázelágazó vezeték építéssel kapcsolatosan a 305 hrsz
önkormányzati tulajdonú ingatlan,
2./ Martfű, Munkácsy út 5. gázelágazó vezeték építéssel kapcsolatosan a 718 hrsz
önkormányzati tulajdonú ingatlan,,
3./ Martfű, József A. út 19. ingatlan előtti közterületen gépkocsi bejáró építésével
kapcsolatosan a 270/2 hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlan,,
4./ Martfű, Móra F. út 14. ingatlan előtti közterületen gépkocsi bejáró építésével
kapcsolatosan 1308 hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlan,,
5./ Martfű Erdő út 5. gázelágazó vezeték építéssel kapcsolatosan 710/46 hrsz
önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában.
 A lakáscélú támogatásról szóló 4/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelet alapján
Lakáskorszerűsítés: 2019-ben 5 db
Építés: 2019–ben 1 db
támogatás került megállapításra.
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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.
november

2019. december

26
62
18
5
0
2
0

74
61
17
5
0
2
0

Felhasznált támogatás összege
(forint)
2019.
november

195.000
186.000
72.000
212.940
0
8.000
0

2019. december

1.144.000
183.000
68.000
197.865
0
8.000
0

III.
A megjelent fontosabb jogszabályok
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
269/2019. (XI. 19.)
Korm. rendelet

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
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a településfejlesztési
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271/2019. (XI. 19.)
Korm. rendelet

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

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

1/2019. (XI. 25.) AB
Tü. állásfoglalás
477/2019. (XI. 25.)
KE határozat
282/2019. (XI. 27.)
Korm. rendelet
486/2019. számú
NVB határozat
2019. évi LXXXII.
törvény
2019. évi LXXXIII.
törvény
284/2019. (XI. 28.)
Korm. rendelet
34/2019. (XI. 29.) AB
határozat

286/2019. (XII. 4.)
Korm. rendelet
290/2019. (XII. 5.)
Korm. rendelet
15/2019. (XII. 7.) PM
rendelet
16/2019. (XII. 7.) PM
rendelet

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
Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. §
(1) bekezdésének és 27. §-ának, valamint az Alkotmánybíróság
Ügyrendje 32. §-ának egységes értelmezéséről
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi
költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági
eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról
Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból
történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet módosításáról
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 79. § (2) bekezdés
korábban
hatályos
rendelkezése
alaptörvény-ellenességének
megállapításáról, és bármely bíróság előtt folyamatban lévő illetékelőleg
visszatérítésével kapcsolatos ügyben való alkalmazásának kizárásáról
Vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
módosításáról
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események
kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet
módosításáról
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Köf.5030/2019/3.
számú határozat
295/2019. (XII. 10.)
Korm. rendelet
297/2019. (XII. 10.)
Korm. rendelet
27/2019. (XII. 10.)
EMMI rendelet
1696/2019. (XII. 10.)
Korm. határozat
298/2019. (XII. 10.)
Korm. rendelet
300/2019. (XII. 11.)
Korm. rendelet
302/2019. (XII. 11.)
Korm. rendelet
2019. évi XCVII.
törvény
2019. évi XCVIII.
törvény
2019. évi XCIX.
törvény
2019. évi CI. törvény
2019. évi CII. törvény
2019. évi CIII.
törvény
305/2019. (XII. 12.)
Korm. rendelet

15/2019. (XII. 14.)
MEKH rendelet
16/2019. (XII. 14.)
MEKH rendelet

43/2019. (XII. 14.)
BM rendelet
44/2019. (XII. 14.)
BM rendelet

30/2019. (XII. 14.)
EMMI rendelet

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek 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
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM
rendelet módosításáról
A szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás
biztosításáról szóló 1716/2017. (X. 3.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtásáról
A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus
értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának
szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról
Egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével
kapcsolatos módosításáról
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók
védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek
a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggő
módosításáról
Egyes földgáz díjakkal kapcsolatos rendeletek módosításáról
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön
díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet
és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és
külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
módosításáról
Vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák
elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM
rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet
módosításáról
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának
egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

8

A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról
szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint
egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi
CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról
2019. évi CX. törvény A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése
érdekében egyes törvények módosításáról
2019. évi
Egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint
CXIV. törvény
egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről
2019. évi
Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
CXV. törvény
32/2019. (XII. 17.)
Egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek
EMMI rendelet
módosításáról
1716/2019. (XII. 17.) Az egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséhez
Korm. határozat
szükséges források biztosításáról
2019. évi CXVI.
Egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges
törvény
törvénymódosításokról
2019. évi CXVII.
Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
törvény
2019. évi CXVIII.
A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és
törvény
a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról
2019. évi CXIX.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
törvény
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról
2019. évi
A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
CXX. törvény
2019. évi CXXI.
Egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú
törvény
módosításáról
2019. évi
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások
CXXII. törvény
fedezetéről
58/2019. (XII. 18.)
A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól
AM rendelet
2/2019. KMJE
A Kúria jogegységi határozata
határozat
2019. évi CXXV.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
törvény
módosításáról
2019. évi CXXVI.
A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények
törvény
módosításáról
310/2019. (XII. 18.)
Egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek
Korm. rendelet
módosításáról
311/2019. (XII. 18.)
A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárással kapcsolatos egyes
Korm. rendelet
kormányrendeletek módosításáról
312/2019. (XII. 18.)
A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek
Korm. rendelet
módosításáról
313/2019. (XII. 18.)
A szociális pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek
Korm. rendelet
módosításáról
31/2019. (XII. 14.)
EMMI rendelet
2019. évi
CIX. törvény

321/2019. (XII. 19.)
Korm. rendelet

Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
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322/2019. (XII. 19.)
Korm. rendelet
323/2019. (XII. 19.)
Korm. rendelet
17/2019. (XII. 20.)
MEKH rendelet
19/2019. (XII. 20.)
MvM rendelet
29/2019. (XII. 20.)
IM rendelet
30/2019. (XII. 20.)
IM rendelet
31/2019. (XII. 20.)
IM rendelet
32/2019. (XII. 20.)
IM rendelet
328/2019. (XII. 20.)
Korm. rendelet
332/2019. (XII. 20.)
Korm. rendelet

35/2019. (XII. 23.)
IM rendelet

21/2019. (XII. 23.)
PM rendelet
340/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelet
341/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelet
342/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelet
343/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelet

34/2019. (XII. 30.)
EMMI rendelet
367/2019. (XII. 30.)
Korm. rendelet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.)
Korm. rendelet módosításáról
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
módosításáról
Az egyes adatszolgáltatási és díjfizetési tárgyú MEKH rendeletek
módosításáról
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki
védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
A közjegyzői ügyvitel szabályairól
A közjegyzői hatáskörbe tartozó egyes végrehajtási eljárások
szabályairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
Egyes cégjogi rendeletek módosításáról
A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló
11/2012. (II. 29.) KIM rendelet módosításáról
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
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
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása
és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása
költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési
rendjéről szóló 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet módosításáról
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási,
bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM
rendelet módosításáról
Egyes kormányrendeleteknek az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi
CXXV. törvény módosításával összefüggő módosításáról
Egyes kormányrendeleteknek az egyes kormányzati szakfeladatok
átvételével összefüggő módosításáról
Egyes
kormányrendeleteknek
az államháztartási
kontrollokkal
összefüggő módosításáról
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat
tartalmazó
kormányrendeletek
módosításáról,
valamint
az adótanácsadók,
adószakértők
és
okleveles
adószakértők
nyilvántartásba
vételével
és
továbbképzésével
kapcsolatos
kormányrendelet módosításáról
A közneveléssel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról
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368/2019. (XII. 30.)
Korm. rendelet
369/2019. (XII. 30.)
Korm. rendelet

35/2019. (XII. 31.)
AB határozat
Köf.5029/2019/5.
számú határozat
1/2020. (I. 8.) BM
rendelet
Köf.5036/2019/4.
számú határozat
Köf.5031/2019/5.
számú határozat
2/2020. (I. 13.) ITM
rendelet

4/2020. (I. 16.) ITM
rendelet

Az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös
működtetése kezdeményezésének határidejéről
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól
szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról és a kiadványok
kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról
szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet eltérő időpontban történő
hatálybalépéséről
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 197. §
(7) bekezdés
második
mondata
alaptörvény-ellenességének
megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazásának a folyamatban
lévő ügyekből való kizárásáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos
energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges
pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM
rendelet módosításáról
A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási
díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

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 elfogadja.
Erről értesülnek:
1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi Képviselő
3. Irattár
Martfű, 2020. január 22.

Dr. Papp Antal
polgármester

Látta: Szász Éva jegyző
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