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TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
I.
A testület két ülése között tett fontosabb intézkedések
A Képviselő-testület két ülése között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a tett
intézkedésekről az alábbiakban adok tájékoztatást:
2020. szeptember 15.
 Havas Balázs a VODAFON képviselője keresett meg telefonflotta ajánlatot tett.
A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző, Dr. Molnár György irodavezető, Gonda
Lajos ügyintéző is.
 Fehér Imre vállalkozó keresett meg, a vállalkozása előtti parkkal kapcsolatban. A
megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár György irodavezető is.
 Baloghné Csuhai-Csinos Mária a GALWAY Mérnöki és Szolgáltató BT.
üzletvezetésre jogosult tagja keresett meg, és az új telkek kialakításával kapcsolatban a
víz- és szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen
jelen volt Szász Éva jegyző, és Dr. Molnár György irodavezető.
2020. szeptember 17.
 Közmeghallgatás volt a Martfűi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében.
2020. szeptember 18.
 A piaccsarnok épületének bérlésére vonatkozó pályázati bontás volt a földszinti
nagytárgyalóban. A bontáson jelen volt Szász Éva jegyző, Rágyanszky István
alpolgármester, Vass Éva és Turnyánszkiné Enyedi Andrea önkormányzati
képviselők.
 A Martfű Városi Nyugdíjas Egyesület Idősek Világnapi rendezvényén vettem részt.
2020. szeptember 19.
 Veterán autó találkozón vettem részt a Martfűi Művelődési Központ előtti téren.
2020. szeptember 21.
 Barna Norbert az Eu-Sec Security Group értékesítési igazgatója keresett meg, és
egyeztetést folytattunk az egészségügyi biztonság növelése tárgyában. A
megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző is.
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 A FUX’96 Kft. ügyvezetője Rácz Sándor keresett meg, és hulladék eltakarításával,
elszállításával kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár
György irodavezető és Szász Éva jegyző is.
2020. szeptember 22.
 Az Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatban megbeszélést folytattunk,
melyen jelen volt Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. ügyvezetője Kiszelovics
Ildikó, Honti Gyula városi főépítész, Szász Éva jegyző, Dr. Molnár György
irodavezető, Pápai János a Műszaki Iroda munkatársa.
2020. szeptember 23.
 A Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság a Martfűi magasparti védvonal keresztező
létesítményeinek helyszíni szemléjén Pápai János a Műszaki Iroda munkatársa vett
részt.
 Koós László keresett meg naperőmű létesítéssel kapcsolatban. A megbeszélésen jelen
volt a Szász Éva jegyző és Dr. Molnár György irodavezető is.
 A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása ügyében folytattunk egyeztetést Öcsödön,
ahol velem volt Dr. Molnár György is.
 Turnyánszkiné Enyedi Andrea a Játékvár Óvoda és Bölcsőde vezetője keresett meg és
az intézmény működésével kapcsolatban egyeztettünk. Jelen volt a megbeszélésen
Szász Éva jegyző is.
2020. szeptember 25.
 FUX’96 Kft. és az R.S. Gép-Bont Kft. képviselői kerestek meg és a hulladékszállítás,
eltakarítással kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző
és Dr. Molnár György irodavezető is.
2020. szeptember 30.
 A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság közgyűlésén vettem részt. Az
ülés napirendje: A köztestület 2019. évi pénzügyi beszámolójáról és A köztestület
2020. évi költségvetésének módosításáról szólt.
 Csüllög János vállalkozó területvásárlással kapcsolatban keresett meg. A
megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző is.
 Kelemen Richárd a Kungfu vezetője keresett meg, és helyiségbérlettel kapcsolatban
egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Hegedűsné Blaskó Anikó is.
 A Kövérmajorban megtekintettük a kiválasztott területet Csüllög János vállalkozóval,
a földmérővel, és Dr. Molnár György irodavezetővel.
2020. október 1.
 Kerezsi Tamás Végrehajtónál jártunk Dr. Molnár György irodavezetővel,
Nyíregyházán és az óvárosi részen végrehajtási eljárásban megszerzett telkekkel
kapcsolatban szerződés aláírás volt.
2020. október 2.
 Huszár Balázs a BÁCSVÍZ Zrt-től keresett meg, és a szennyvíztisztító telepen
elromlott szivattyúval kapcsolatban egyeztettünk. Jelen volt a megbeszélésen Szász
Éva jegyző és Dr. Molnár György irodavezető is.
 A Jóreménység Klub Egyesület szervezésében megrendezett EUROPA DONNA
NAP-on vettem részt.

2

2020. október 1-4.
 Az Idősek Világnapja alkalmából 30 fő 90 éves martfűi lakost köszöntöttünk, a
gondozónők közreműködésével, akik kivitték az időseknek az önkormányzat
ajándékcsomagját, és köszöntötték őket az önkormányzat nevében.
2020. október 5.
 Szalai Árpád részéről lakossági megkeresés volt a Vasvári P. út, kis Hunyadi út
sarkánál lévő kocsibejáró – áteresz ügyében. A megbeszélésen Szász Éva jegyző és
Dr. Molnár György irodavezető is részt vett.
 FUX Kft. ügyvezetője Rácz Sándor járt nálunk, és a hulladék eltakarításával,
elszállításával kapcsolatos szerződés aláírására került sor, ahol jelen volt Dr. Molnár
György irodavezető, Szász Éva jegyző is.
2020. október 7.
 Fővárosi Ítélőtáblánál volt tárgyalás a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása és a Kun
Hulladék Kft. közötti perrel kapcsolatban. A tárgyaláson velem volt Dr. Halmi
Franciska ügyvéd, és Dr. Molnár György irodavezető.
2020. október 8.
 Energetikai pályázattal kapcsolatos önkormányzati kedvezményes hitelszerződés
aláírás volt, ahol az ügyfeleken kívül jelen volt Dr. Varga Balázs ügyvéd és Pápai
János a Műszaki Iroda munkatársa.
2020. október 9.
 Kovács Ferenc a KSK Mérnöki Kft. képviselője járt nálam és Béke út útépítéssel
kapcsolatban tárgyaltunk.
2020. október 15.
 Fodor József ipari parkban lévő terület vásárlása miatt keresett meg. A megbeszélésen
jelen volt Dr. Molnár György irodavezető.
 Kossuth Úti Nyugdíjas Klub idősek napi rendezvényén vettem részt.
2020. október 16.
 Dr. Kiss Györgyné Tiszakürt polgármestere, Barna Gábor és Tálas László kerestek
meg a Tiszazugi Kistérség Térségfejlesztésével és Turisztikai fejlesztéssel
kapcsolatban. Az egyeztetésen jelen volt Szász Éva jegyző is.
2020. október 19.
 Kovács Ferenccel a KSK Mérnöki Kft. képviselőjével a Németh féle telkeknél
kialakítandó út tervezésével és kiépítésével kapcsolatban egyeztettünk. A
megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár György irodavezető és Szász Éva jegyző.
 Dr. Szabó Zoltán a Fürdővárosok Szövetsége Elnöke látogatott el hozzánk, és a
Martfűi Fürdővel kapcsolatban érdeklődött, együttműködési szándékkal. De
tájékoztattam, hogy a fürdő magántulajdonban van, nem az önkormányzat tulajdona.
2020. október 20.
 Zilahy Lászlóval a galambriasztó cég képviselőjével a Városháza épületén lévő
galambriasztó miatt egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző és Dr.
Molnár György irodavezető és Takács Anita ügyintéző is.
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2020. október 22.
 Dr. Molnár Ernő adjunktus a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajz és
Területfejlesztési Tanszékéről, a cipőipar átalakulásának kutatása révén keresett meg.
2020. október 23.
 Szász Éva jegyzővel az 56-os emlékműnél koszorút helyeztünk el.
2020. október 26.
 A FUX 96 Kft. ügyvezetőjével aláírtuk a szemételtakarítás, szemét elszállítási
szerződést. Az aláírásnál jelen volt Dr. Molnár György irodavezető, Szász Éva jegyző
és Kontra Lajos irodavezető is.
 Az elkészült zöldhulladék lerakónál terület bejáráson vettünk részt a képviselő-testület
tagjaival.
2020. október 27.
 Bérleti szerződés aláírására került sor a volt buszpályaudvar bérlésével kapcsolatban
Antos Szilvia és Nagy Zoltán ügyfelekkel. A szerződés aláírásakor jelen volt Szász
Éva jegyző, Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző.
2020. október 28.
 Az Integrált Településfejlesztési Stratégia kapcsolatban megbeszélést folytattunk,
melyen jelen volt Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. ügyvezetője Kiszelovics
Ildikó és Papp György, Honti Gyula városi főépítész, Dr. Molnár György irodavezető,
Pápai János a Műszaki Iroda munkatársa.
2020. október 30.
 Online konferencia volt, melynek célja, hogy feltérképezze, megvizsgálja a városok és
térségeik közlekedési lehetőségeit, a mobilitás javítása és az emissziós terhelés a CO2
kibocsátás csökkentése is elérhető legyen. Az online konferencián Takács Anita
munkatársunk vett részt.
2020. november 3.
 A volt Korona épülete mellett árusító zöldséges volt nálam, és a terület bérlésével
kapcsolatban folytattunk megbeszélést. Jelen volt a megbeszélésen Szász Éva jegyző
is.
 A Média Csoport vezetője Herbály Jánosné készített interjút.
2020. november 4.
 Bárány András keresett meg a kocsibejáróval és a parkolással kapcsolatban
érdeklődött.
 Vinczéné Balogh Magdolna a Városszépítő Egyesület Vezetője keresett meg, és az
egyesület működésével kapcsolatban egyeztettünk.
2020. november 6.
 Művelődési Ház bejárása volt, melyen részt vett Dr. Molnár György irodavezető,
Pápai János műszaki iroda munkatársa és Szász Éva jegyző.
2020. november 7.
 Babafa ültetésen vettem részt.
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2020. november 10.
 Sagátné Fülöp Anikó keresett meg az idősek otthonának létesítése céljából létrehozott
alapítvánnyal kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva
jegyző is.
2020. november 11.
 Fővárosi Ítélőtáblánál voltam tárgyaláson a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása és a
Kun Hulladék Kft. közötti perrel kapcsolatban, Dr. Halmi Franciska ügyvéddel és Dr.
Molnár György irodavezetővel.
2020. november 12.
 Csüllög János vállalkozóval szerződés aláírása történt a Mártírok út 4. szám alatti
épület fölszintjének felújítási munkálataira vonatkozóan.
2020. november 16.
 Forgács József keresett meg, az ipari parkban területvásárlás után érdeklődött. Jelen
volt a megbeszélésen Dr. Molnár György irodavezető és Pápai János műszaki
ügyintéző.
 Dr. Solt Magdolna II. háziorvosi körzet orvosa jelentette be, hogy abbahagyja a
munkáját, végleg nyugdíjba vonul, és az önkormányzat oldja meg a helyettesítését.
 Szolnokon a Környezetvédelmi Hatóságnál jártam Szász Éva jegyzővel és Dr. Molnár
György irodavezetővel és a zöldhulladék lerakás szabályzatával kapcsolatban
érdeklődtünk.
2020. november 17.
 Energetikai pályázattal kapcsolatos önkormányzati kedvezményes hitelszerződés
aláírás volt, ahol az ügyfeleken kívül jelen volt Dr. Varga Balázs ügyvéd és Pápai
János a Műszaki Iroda munkatársa, Szász Éva jegyző, és Kontra Lajos irodavezető.
 Dr. Magyarosi László és Dr. Solt Magdolna háziorvosok jártak nálam és a II.
háziorvosi körzet helyettesítését beszéltük át. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva
jegyző is.
2020. november 30.
 ÁSZ ellenőrzés volt. Az Állami Számvevőszék 2020-ban vizsgálta az
önkormányzatok és hivatalaik integritását, korrupció elleni védettségét, melyet 1-5-ig
terjedő osztályzattal értékelt. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az
önkormányzatnál és a gazdálkodási feladatokat ellátó hivatalnál megteremtették-e az
integritás biztosításához szükséges feltételeket, kialakították-e az integritási
kontrollokhoz kapcsolódó, valamint a korrupció elleni védelmet szolgáló
szabályozásokat.
Martfű Város Önkormányzata 5-ös osztályzatot kapott, mely azt mutatja, hogy a
Martfűi Polgármesteri Hivatal az integritás szempontjából a legeredményesebb,
alacsony kockázatú szervezetek közé tartozik.
2020. december 4.
 Nagy Lajosné martfűi lakost 90. éves születésnapján kellett volna köszöntenem, de a
vírushelyzet miatt a fiát kértük meg, hogy vigye ki édesanyjának az ajándékot és az
oklevelet.
5

2020. december 10.
 Kétpón jártam, ahol Boldog István országgyűlési képviselő 100 db fát ajándékozott
városunknak, melyet a Növényolajgyár felé vezető kerékpárút mellett ültettünk el.
2020. december 15.
 Csűrök Tibor keresett meg és a garzon felújításával kapcsolatban egyeztettünk. Jelen
volt a megbeszélésen S. Bodor Éva energetikai ügyintéző és Szász Éva jegyző.
2020. december 17.
 Boldog István járt nálam, és az önkormányzat beruházásait tekintettük meg.
2021. január 5.
 Földi Edina önkormányzati képviselő a parkolási koncepcióval kapcsolatos lakossági
észrevételeket mondta el. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző, Dr. Molnár
György Műszaki Iroda irodavezetője és Pápai János ügyintéző.
2021. január 8.
 Czampel László tájékoztatott, hogy elszámol az Elízium Kft-től más munkahelyre
megy.
2021. január 11.
 A Rigó Kft képviselői Rigó Zoltán és Rigó Péter kerestek meg, és a Tisza Cipőgyár
területén lévő vállalkozásuk területbővítésével és fejlesztéssel kapcsolatban
egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző Dr. Molnár György
irodavezető és Pápai János műszaki iroda munkatársa.
2021. január 12.
 Gonda Lajosné Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ Vezetőjével a 2021. évi költségvetést egyeztettük, melyen jelen volt Szász
Éva jegyző, és Kontra Lajos Pénzügyi Irodavezető is.
 A Polgármesteri Hivatal költségvetésének egyeztetésére került sor, melyen jelen volt
Szász Éva jegyző, Kontra Lajos Pénzügyi Iroda vezető, Takácsné Móczár Terézia
pénzügyi ügyintéző is.
 A Művelődési Központ költségvetésének egyeztetésére került sor, melyen jelen volt az
intézmény igazgatója Asztalos Árpádné és Rabné Kókai Ilona pénzügyi ügyintéző,
Szász Éva jegyző, Kontra Lajos Pénzügyi Irodavezető.
2021. január 13.
 A Játékvár Óvoda és Bölcsőde költségvetésének egyeztetésére került sor. Jelen volt az
intézményvezető Turnyánszkiné Enyedi Andrea, Fűzfa Magdolna ügyintéző, Szász
Éva jegyző, Kontra Lajos Pénzügyi Irodavezető.
2021. január 14.
 Dr. Rus János Emergency Service Kft. ügyvezetője keresett meg, és az orvosi
ügyelettel kapcsolatban folytattunk megbeszélést. Jelen volt a megbeszélésen Szász
Éva jegyző és Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője.
2021. január 20.
 a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ Igazgatója Holoveczné Sipos Erika és a pénzügyi vezetője kerestek meg, és
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költségvetési egyeztetést folytattunk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző és
Kontra Lajos irodavezető is.
2021. január 25.
 A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. főmérnöke Kocza Imre keresett meg, és az
ivóvízhálózat fejlesztésével kapcsolatban folytattunk tárgyalást. A megbeszélésen
jelen volt Dr. Molnár György irodavezető.
 Rácz Sándor a FUX Kft. képviselője járt nálam, és a hulladék elszállítással
kapcsolatban egyeztettünk. Jelen volt a megbeszélésen Dr. Molnár György
irodavezető is.
 Koós Lászlóval a napelem-parkkal kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen jelen
volt Szász Éva jegyző és Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezető.
 Pfeffer Károly a GEO-LAND FÖLDMÉRŐ Kft. ügyvezetője járt nálam és az ipari
part területének kimérésével kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt
Szász Éva jegyző, Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője és Pápai János Műszaki
Iroda munkatársa.
2021. január 26.
 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének online
egyeztetése volt.
 Dr. Varga Balázs ügyvéddel, önkormányzati perrel kapcsolatban egyeztettem.
 Az aktuális területrendezési és területfejlesztési feladatok online térségi egyeztetése
volt. Az egyeztetésen rajtam kívül még jelen volt Dr. Molnár György Műszaki Iroda
vezetője, S. Bodor Éva és Pápai János a Műszaki Iroda munkatársai.
2021. január 27.
 Kecskeméten egyeztetésen vettem részt Dr. Molnár György irodavezetővel. Az
egyeztetés tárgya Martfű város víziközmű-fejlesztéseinek finanszírozása.
A BÁCSVÍZ ZRT. részéről Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató, Aczél Péter gazdasági
igazgatója, Kriston Ádám műszaki igazgatója Tóth Gábor műszaki osztályvezető volt
jelen a megbeszélésen.
2021. január 28.
 Farkasné Hangyál Ilonával az ÖKOVILL Kft. ügyvezetőjével a közvilágítás
tervezésével kapcsolatban folytattunk megbeszélést, melyen jelen volt S. Bodor Éva
energetikai ügyintéző, Szász Éva jegyző és Dr. Molnár György műszaki irodavezető.
 Wenner-Várkonyi Attila Kunszentmárton polgármestere és Hegedűs István
Tiszaföldvár polgármestere kerestek meg, a kistérség orvosi ügyeleti ellátásával
kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző, és Dr.
Molnár György irodavezető is.
 Az EUTŰZ Kft. részéről az iparterületen telekvásárlással kapcsolatosan volt
érdeklődés.
2021. január 29.
 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ Igazgatója Holoveczné Sipos Erika és a pénzügyi vezetője kerestek meg, és
költségvetési egyeztetést folytattunk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző és
Kontra Lajos irodavezető is.
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2021. február 1.
 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ügyvezetőjénél jártam Szolnokon Szász Éva
jegyzővel és Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetőjével, ahol megbeszélést
folytattunk a martfűi vízmű-hálózat fejlesztésével kapcsolatban.
2021. február 3.
 Fővárosi Ítélőtáblánál - Bp. Markót utca 16. – tárgyalás volt a Tiszazugi
Önkormányzatok Társulása és a Kun Hulladék Kft. közötti perrel kapcsolatban. A
tárgyaláson velem volt Dr. Halmi Franciska ügyvéd, és Dr. Molnár György
irodavezető.
2021. február 4.
 Szőllősi Éva keresett meg és Dr. Zentay Márton temetése ügyében egyeztetést
folytattunk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző is.
 Kocza Imre főmérnök járt nálam a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Nyugati
Régió Főmérnökségétől és helyszíni bejárást és megbeszélést folytattunk a martfűi
vízmű vagyonával kapcsolatban.
2021. február 6.
 Dr. Zentay Márton temetésén voltam.
2021. február 12.
 Megyeházán voltam Szász Éva jegyzővel és Dr. Molnár György Műszaki Iroda
vezetőjével, ahol pályázatok megbeszélése volt. Jelen volt a megbeszélésen még
Boldog István országgyűlési képviselő és Hubai Imre a Megyei Közgyűlés elnöke.
2021. február 16.
 Pusztai Nóra újságíró keresett meg az Új Néplaptól, és interjút készített velem, hogy
milyen fejlesztések vannak a városban.
 Egy orosz cég képviselői kerestek meg, és a Sörgyár megvételével kapcsolatban
érdeklődtek. Jelen volt a megbeszélésen Szász Éva jegyző, Kurenkov Vlagyimírné
bizottsági tag, Dr. Molnár György irodavezető.
2021. február 18.
 RIGÓ Kft. képviselői kerestek meg a cég fejlesztésével kapcsolatban, illetve a volt
OPAR csarnok bérlésével kapcsolatban. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző,
Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője.
2021. február 22.
 Kovács Ferenc KSK Kft. képviselője keresett meg, és a belterületi utak, járdák
felújítása céljára beadott pályázattal kapcsolatban tárgyaltunk. A megbeszélésen jelen
volt Szász Éva jegyző, Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője, és Pápai János
Műszaki Iroda munkatársa.
2021. február 24.
 Koszti-Invest Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetője Koszticza László járt nálam, és a LIDL áruház melletti terület
megvásárlásával kapcsolatban érdeklődött. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva
jegyző, Dr. Molnár György irodavezető és Pápai János műszaki ügyintéző.
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2021. február 25.
 Honti Gyula főépítésszel az idősek nappali ellátása épületének fejlesztésével
kapcsolatban egyeztettünk.
2021. február 26.
 Erdélyi András járt nálunk, és új telkek kialakításával kapcsolatban egyeztettünk. Jelen
volt a megbeszélésen Szász Éva jegyző és Dr. Molnár György irodavezető.
 Koós László a napelem-parkkal kapcsolatban keresett meg. Jelen volt a megbeszélésen
Dr. Molnár György irodavezető és Szász Éva jegyző.
2021. március 3.
 Bányai Zoltán vagyonbecslő, a LIDL melletti terület eladásával kapcsolatban készített
értékbecslést. Jelen volt a megbeszélésen Szász Éva jegyző és Dr. Molnár György
irodavezető.
 Az ExperiDance Tánctársulat ügyvezető igazgatója Vona Tibor és munkatársai
kerestek meg, és tájékoztattak a társulat fellépési lehetőségeiről. A megbeszélésen
jelen volt Asztalos Árpádné a Martfűi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója és
Szász Éva jegyző.
2021. március 5.
 Tóháti József és párja kerestek meg és befektetési lehetőségről tájékoztattak. Jelen volt
a megbeszélésen Szász Éva jegyző is.
2021. március 10.
 Energetikai pályázattal kapcsolatos önkormányzati kedvezményes hitelszerződés
aláírás volt, ahol az ügyfeleken kívül jelen volt Dr. Varga Balázs ügyvéd és Pápai
János a Műszaki Iroda munkatársa, Szász Éva jegyző, és Kontra Lajos irodavezető.
2021. március 12.
 Szász Éva jegyzővel koszorúzáson vettem részt.
2021. március 16.
 Klein Tibor járt nálam és játszótéri beruházásokkal kapcsolatban tájékoztatott.
2021. március 18.
 OPÁR csarnok bérlése iránt érdeklődtek Tóháti József és párja. A megbeszélésen jelen
volt Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző is, aki a megbeszélés után megmutatta az
ügyfeleknek az épületet.
2021. március 23.
 FUX Kft. képviselője keresett meg, szemételszállítással kapcsolatban egyeztettünk.
Jelen volt a megbeszélésen Dr. Molnár György irodavezető.
 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatójával Kovács Péterrel, Szász Éva
jegyzővel, Pápai János műszaki ügyintézővel, S. Bodor Éva energetikai ügyintézővel,
Dr. Molnár György irodavezetővel Microsoft Teams értekezletet tartottunk, a 442-es
út, a Zsófiai út és iparterületi út kereszteződésével kapcsolatban folytattunk
egyeztetést.
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2021. március 24.
 Rigó Kft. képviselőivel újabb egyeztetéseket folytattunk. Jelen volt a megbeszélésen
Szász Éva jegyző is.
2021. március 26.
 Kovács Ferenc és munkatársa a KSK Kft-től kerestek meg, és a 442-es út, a Zsófiai út
és iparterületi út kereszteződésével kapcsolatban folytattunk egyeztetést. Az
egyeztetésen jelen volt Dr. Molnár György irodavezető és Pápai János műszaki
ügyintéző.
2021. április 6.
 A Média Csoporttól Herbály Jánosné keresett meg, és interjút készített a helyi
újságnak.
 A Területi Szociális Bizottsági ülés volt, online konferencia jelleggel.
2021. április 8.
 Online Konferencia volt a Tiszazugi Önkormányzati Társulás tagjaival, melynek
témája a központi orvosi ügyelet 2021. évre vonatkozó díjainak emelése –
díjkalkulációk egyeztetése volt.
 Balogh József keresett meg, és a Martfűi Úszó és Triatlon Klub működéséhez keresett
helyiséget, ezzel kapcsolatban egyeztettünk.
2021. április 9.
 A Fémhajtogató Kft. képviselője keresett meg - Barabás Sándor – bérelhető helyiséget
keresett, és a volt gyermekorvosi rendelő épületét ajánlottuk fel neki. A
megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár György irodavezető és Pápai János műszaki
iroda munkatársa.
 Dr. Szolga Ferenc körzeti fogorvos temetésén Rágyanszky István alpolgármester
képviselte önkormányzatunkat, és elhelyezte a kegyelet virágait.
2021. április 12.
 Megbeszélést folytattam munkatársaimmal a vízdíjhátralékok ügyében. Jelen volt a
megbeszélésen Szász Éva jegyző, Kontra Lajos irodavezető, Takács Anita ügyintéző.
2021. április 14.
 Online konferencia volt a Tiszazugi Önkormányzatok Társulás tagjaival, melynek
témája a Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Központtal (Szelevény 065/8 helyrajzi
szám) kapcsolatos per és a perköltségei volt.
 A Rigó Kft-nél jártam Dr. Molnár György irodavezetővel, és a cég fejlesztéséhez
szükséges területeket tekintettük meg.
2021. április 16.
 Túrkevén Dr. Nagy János ügyvéd előtt írtuk alá a LIDL mellett lévő telek
elővásárlásával kapcsolatos szerződést, ahol velem volt Dr. Molnár György
irodavezető is.
2021. április 20.
 Boldog István jelenlétében megtekintettük a Mártírok úti volt iskola épületén folyó
beruházást. Jelen volt még a látogatáson Dr. Molnár György irodavezető is.
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2021. április 21.
 Dr. Jánosi Csaba fogorvos keresett meg, a fogorvosi körzetről érdeklődött. A
megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző is.
2021. április 23.
 Online konferencia volt a Tiszazugi Önkormányzatok Társulás tagjaival, melynek
témája: a központi orvosi ügyelet 2021. évre vonatkozó díjának emelése – döntés a
díjról.
2021. április 28.
 Sörgyárban jártunk Szász Éva jegyzővel és Asztalos Árpádné intézményvezetővel,
hogy a Sörgyár vezetősége által felajánlott tárgyakat, dolgokat megnézzük.
2021. április 29.
 BÁCSVÍZ Zrt. képviselőjével a csatornahálózat és az út javítása miatt egyeztetést
folytattunk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző és Dr. Molnár György
irodavezető.
2021. április 30.
 Dr. Olasin György fogorvos járt nálam, a fogorvosi körzet helyettesítésével
kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző.
2021. május 5.
 Dr. Kovács Mariann belgyógyász keresett meg a II. háziorvosi körzettel kapcsolatban
érdeklődött. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző.
2021. május 5.
 Honti Gyula főépítésszel és Balogh József a Martfűi Triatlon Klub vezetőjével
megbeszélést folytattunk. A klub pályázatot nyújtott be, és ha elnyerik a pályázatot,
akkor a sportcsarnokban egy újabb helyiség lesz majd kialakítva, ezzel kapcsolatban
egyeztetést folytattunk.
2021. május 12.
 A Fémhajtogató Kft. képviselője - Barabás Sándor - a gyermekorvosi rendelő bérlője
keresett meg, és az épület karbantartásával kapcsolatban tárgyaltunk. A megbeszélésen
jelen volt Szász Éva jegyző.
2021. május 14.
 Dr. Olasin György és asszisztense kerestek meg, hogy a fogorvosi körzet
helyettesítésével kapcsolatos szerződést aláírják. A szerződés aláírásakor jelen volt
Szász Éva jegyző.
2021. május 17.
 Közterületi parkolóval kapcsolatos egyeztetés volt a kollégákkal, Szász Éva jegyzővel,
Dr. Molnár György irodavezetővel, Hajnal Tibor közterület felügyelővel, Pápai János
műszaki ügyintézővel.
 Személyes egyeztetés volt Dénes Zoltán Tisza Park Kft ügyvezetőjével, az
átalánydíjjal kapcsolatban. Az egyeztetésen jelen volt Szász Éva jegyző és Dr. Molnár
György irodavezető.
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2021. május 18.
 Asztalos Árpádné intézményvezetővel, Szász Éva jegyzővel, és Tóth Ferenccel a
Településellátó Csoport vezetőjével egyeztetést folytattunk a Sörgyárból kapott
tárgyak elszállítása ügyében.
2021. május 19.
 A Rendezési Tervvel kapcsolatban egyeztetést folytattunk a Termál SPA
ügyvezetőjével Tomasovszky Lászlóval, Honti Gyula főépítésszel, Kiszelovics és
Társa Településtervező Kft. ügyvezetőjével Kiszelovics Ildikóval, Dr. Molnár György
irodavezetővel, és Szász Éva jegyzővel.
2021. május 21.
 Területi Szociális Bizottság online ülése volt.
2021. május 26.
 Területi Szociális Bizottság online ülése volt.
 Greznár László a Greznár Vidámpark tulajdonosa keresett meg, és a gyermeknapi,
valamint az augusztus 20-i rendezvényekkel kapcsolatban folytattunk megbeszélést. A
megbeszélésen jelen volt Asztalos Árpádné intézményvezető és Szász Éva jegyző.
 EUTŰZ Kft. képviselőjével szerződés aláírás volt a kövér majori telekkel
kapcsolatban. A szerződés aláírásakor jelen volt Dr. Varga Balázs ügyvéd, Szász Éva
jegyző, Dr. Molnár György irodavezető, Pápai János műszaki ügyintéző.
 Hajnal Tamás keresett meg, és a tartozásával kapcsolatban egyeztetést folytattunk. A
megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző, és Dr. Molnár György irodavezető.
2021. május 27.
 A Martfűi Városszépítő Egyesület által meghirdetett „Fiatalok az épített és természeti
örökségünkért” pályázatra beérkezett munkák eredményhirdetésén vettem részt, ahol
átadtam az önkormányzat különdíját.
2021. május 31.
 Asztalos Árpádné intézményvezető keresett meg, és a rendezvényekkel kapcsolatban
folytattunk egyeztetést, melyen jelen volt Szász Éva jegyző.
2021. június 2.
 A Rendezési Tervvel kapcsolatban egyeztetést folytattunk Honti Gyula főépítésszel,
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. ügyvezetőjével Kiszelovics Ildikóval, Dr.
Molnár György irodavezetővel, és Szász Éva jegyzővel, Pápai János műszaki
ügyintézővel.
2021. június 4.
 Kovács Ferenc a KSK Kft. képviselője, Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője és
S. Bodor Éva energetikai ügyintéző járt nálam, és az új Zsófia úti pályázattal
kapcsolatban egyeztettünk.
2021. június 5.
 Pedagógus napot köszöntöttem a három oktatási-nevelési intézményben.
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2021. június 9.
 KZV. hálózat karbantartására került sor Martfű, Munkácsy-Nefelejcs u.
kereszteződésében, ahol az E-ON képviselői, tervezők, és S. Bodor Éva energetikai
ügyintéző volt jelen.
 A FitMed System Kft. ügyvezetője Bagi István keresett meg azzal, hogy a fejlesztési
elképzeléseit vázolja. A megbeszélésen jelen volt Dr. Molnár György irodavezető.
 A felújítandó „Kis” Szolnoki utat tekintettük meg, Dr. Molnár György irodavezetővel,
Pápai János Műszaki Iroda munkatársával.
2021. június 10.
 Dr. Ézsiás Anita orvos érdeklődött a II. háziorvosi praxisra.
 A kivitelező - SWITELSKY Magyarország Kft. – meghívására, a TörökszentmiklósMartfű összekötő út közel 1 km-es szakaszának ünnepélyes, sajtó nyilvános átadásán
vettem részt Kengyelen.
 Kengyel Községi Önkormányzat meghívására a TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005
azonosító számú „Kengyel – Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése” című
projekt keretében megvalósult beruházás átadó rendezvényén vettem részt.
2021. június 15.
 Rákócziújfalu település részvételével megvalósuló LIFE16CCA/HU/000115 azonosító
számú „Az önkormányzatok integrátori és koordinátori szerepe az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodásban” című pályázat keretében történő Víz gyűjtő szintű
egyeztetésre, megbeszélésre került sor, melyen részt vettem. A megbeszélés
programja: - Balla Iván és a WWF rövid előadása a találkozó hátteréről. Önkormányzat ötleteinek, meglátásainak összegyűjtése.
A koronavírus miatt kialakult helyzet ideje alatt Boldog István országgyűlési képviselő
rendszeresen videokonferenciára hívta össze a körzetébe tartozó polgármestereket, hogy
mondják el a településükön milyen problémák vannak. Ezek a konferenciák ritkábban, de
tovább folytatódnak, heti két-három alkalommal.
Dr. Papp Antal polgármester szabadsága kiírásra került:
2020. 09.01-től - 2020. 09.04-ig;
2020. 10.01-től - 2020. 10.02-ig;
2020. 11.02-től – 2020. 11. 06-ig;
2020. 12.01-től – 2020. 12.03-ig;
2021. 04.01-től – 2021. 04. 09-ig.
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II.
Átruházott hatáskörökben hozott döntések, intézkedések
MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERE ÁLTAL
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében
- a veszélyhelyzet kihirdetését követően – meghozott döntések 2020. II. hullám
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott
hatáskörök gyakorlásáról
az építményadóról szóló 27/2006.(XII.15.) rendelet módosításáról
az építményadóról szóló 27/2006.(XII.15.) rendelet módosításáról
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló
4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
a bölcsődében, köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak
megállapításáról
szóló
7/2015.(III.27.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
a bölcsődében, köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak
megállapításáról
szóló
7/2015.(III.27.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
a Martfűi Kossuth úti Nyugdíjas Klub 2020. évi támogatásának
felhasználásáról
a bölcsődében, köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak
megállapításáról
szóló
7/2015.(III.27.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Dr. Bezsilla Med Egészségügyi Szolgáltató KFT-vel kötött feladat-ellátási
megállapodások módosítására
a Képviselő-testület 2021. évi munkatervéről
2020. évi költségvetési előirányzat átcsoportosításáról
2021. évi belső- és felügyeleti ellenőrzési munkatervről
2020. évi költségvetési előirányzat átcsoportosításáról
Dr. Bezsilla Med Egészségügyi Szolgáltató KFT-vel kötött feladat-ellátási
megállapodás módosítására
a polgármester jutalmazásáról
a Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT-vel és a SzvetiMedic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a II. számú háziorvosi körzet
ellátásának helyettesítésére vonatkozó megbízási szerződések megkötésére
MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERE ÁLTAL
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16/2020.(XI.16.)
önkormányzati
rendelet
17/2020.(XI.27.)
önkormányzati
rendelet
18/2020.(XII.4.)
önkormányzati
rendelet
19/2020.(XII.4.)
önkormányzati
rendelet
20/2020.(XII.17.)
önkormányzati
rendelet
21/2020.(XII.21.)
önkormányzati
rendelet
131/2020.(XII.21.)
határozat
22/2020.(XII.31.)
önkormányzati
rendelet
127/2020.(XI.30.)
határozat
124/2020.(XI.20.)
határozat
125/2020.(XI.20.)
határozat
126/2020.(XI.20.)
határozat
123/2020.(XI.18.)
határozat
128/2020.(XII.8.)
határozat
130/2020.(XII.3.)
határozat
129/2020.(XII.9.)
határozat

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében
hozott döntések (rendeletek, határozatok) 2021. június 15-ig
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
HELYETT
a helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáról
a 087 hrsz. alatti állami tulajdonú külterületi földút ingyenes
önkormányzati tulajdonba kéréséről
A Társulási Megállapodás módosításáról
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettség megállapításáról (2022-2024.)
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi fenntartásával és
működésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó
megállapodás módosításáról
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város
Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodás
elfogadásáról
a 343/13 hrsz. alatti állami tulajdonú kivett kerékpárút ingyenes
önkormányzati tulajdonba kéréséről
a Játékvár Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának
meghatározásáról
a 2019. évi költségvetési beszámoló maradvány korrekciójáról, és
előirányzat módosításáról
A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról
a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének
jóváhagyásáról
a 2020. évi sporttámogatás elszámolásának jóváhagyásáról
a Martfűi Rendőrőrs (5435 Martfű, Május 1. út 6/A.; hrsz.: 835/6)
épületének szívességi (ingyenes) használatba adásáról szóló
szerződés hatályának meghosszabbításáról
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról
(I. forduló)
a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi
beszámolójának, 2021. évi munkatervének elfogadásáról
a családi események engedélyezéséről, a szolgáltatás díjairól

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás
díjairól szóló 21/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
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1/2021.(I.4.)
határozat
2/2021.(I.13.)
határozat
3/2021.(I.15.)
határozat
4/2021.(I.18.)
határozat
5/2021.(I.28.)
határozat
6/2021.(I.28.)
határozat
7/2021.(I.28.)
határozat
8/2021.(I.28.)
határozat
9/2021.(I.28.)
határozat
10/2021.(I.29.)
határozat
11/2021.(II.10.)
határozat
12/2021.(II.10.)
határozat
13/2021.(II.11.)
határozat
14/2021.(II.12.)
határozat
15/2021.(II.18.)
határozat
1/2021.(II.23.)
önkormányzati
rendelet
2/2021.(II.23.)
önkormányzati
rendelet
16/2021.(II.25.)

Központ alapító okiratának módosításáról
határozat
a 2021. évi civil keret terhére igényelhető támogatás pályázati 17/2021.(III.01.)
kiírásának elhalasztásáról
határozat
a 2021. évi sporttámogatási keret felosztására
18/2021.(III.01.)
határozat
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete februári 19/2021.(III.01.)
napirendje tárgyalásának elhalasztása
határozat
Feladat ellátási szerződés jóváhagyásáról az 5435 Martfű, Szolnoki 20/2021.(III.02.)
út 716/7 hrsz. (Cséri telep) települési, szilárd, nem veszélyes
határozat
hulladékok üzemi gyűjtőhelyéről
Martfű, belterület 349/104 hrsz-ú (korábban: 349/86 hrsz.) területre 21/2021.(III.10.)
kötött földhaszonbérleti szerződés módosítása
határozat
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatására kiírt pályázat 22/2021.(III.10.)
benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról
határozat
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységében 23/2021.(III.16.)
rendkívüli szünet elrendeléséről
határozat
a bölcsődei, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
24/2021.(III.16.)
határozat
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységében 25/2021.(III.19.)
elrendelt rendkívüli szünet meghosszabbításáról
határozat
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások után fizetendő 26/2021.(III.23.)
2021. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezéséről
határozat
a Martfű területén elvégzendő területrendezési munkák előirányzat 27/2021.(III.24.)
fedezetének biztosításáról
határozat
Dr. Bezsilla Med Egészségügyi Szolgáltató KFT-vel kötött feladat- 28/2021.(III.30.)
ellátási megállapodás módosítására
határozat
Martfű Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési 29/2021.(III.31.)
tervéről
határozat
a II. számú háziorvosi körzetre vonatkozó felnőtt háziorvosi praxis 30/2021.(III.31.)
működtetésére szóló pályázat kiírásáról
határozat
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatására kiírt pályázat 31/2021.(IV.6.)
benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról szóló
határozat
22/2021.(III.10.) határozat kiegészítéséről
Martfű Város Önkormányzata és a Martfűi Polgármesteri Hivatal 32/2021.(IV.13.)
beszerzési szabályzatának jóváhagyásáról
határozat
Martfű belterület 349/101 hrsz. alatt felvett, „kivett beépítetlen 33/2021.(IV.15.)
terület” ingatlan-nyilvántartási megjelölésű, 4 ha 1313 m2 területből
határozat
5500/41313-ad tulajdoni hányadra, 5.500 m2 nagyságra
kereskedelmi célú üzletek kialakítása céljából vételi jogot alapító
szerződés jóváhagyásáról
a Dr. Szolga Ferenc egyéni vállalkozóval megkötött feladat-ellátási 34/2021.(IV.22.)
megállapodás megszűnésének tudomásul vételéről
határozat
a civil és nonprofit szervezetek 2020. évi
támogatásának elszámolásáról
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önkormányzati 35/2021. (IV. 22.)

határozat
Martfű, belterület 251/2 helyrajzi számon felvett, természetben az 36/2021. (IV. 22.)
5435 Martfű, Kossuth Lajos út 19. címen található ingatlan ingyenes
határozat
használatba adásáról
a Martfűi Polgárőr Egyesület 2021. évi önkormányzati 37/2021. (IV. 22.)
támogatásának megállapításáról
határozat
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Észak-alföldi Régió 38/2021. (IV. 22.)
2021. évi önkormányzati támogatásának megállapításáról
határozat
a tiszaföldvári Római Katolikus Plébánia 2021. évi önkormányzati
támogatásának megállapításáról

39/2021. (IV. 22.)
határozat

a Martfűi Református Egyházközség 2021. évi önkormányzati 40/2021. (IV.22.)
támogatásának megállapításáról
határozat
a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Könyvtárának 41/2021.(IV.27.)
2020. évi beszámolójának, 2021. évi munkatervének elfogadásáról
határozat
a Martfű, Kövér – major városrészen újonnan kialakított és eladásra
42/2021.(V.3.)
szánt ipari telken keresztülhaladó KIF villamos hálózat
határozat
áthelyezésével kapcsolatos költségek fedezetére előirányzat
biztosításáról
a települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítésére
43/2021.(V.5.)
kiírt pályázathoz szükséges önerő biztosításáról
határozat
az I. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására
44/2021.(V.7.)
kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról
határozat
a gyermekvédelmi tevékenységről
45/2021.(V.13.)
határozat
A települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) számú rendeletre
46/2021.(V.17.)
vonatkozó törvényességi felhívás elfogadásáról
határozat
a települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati
5/2021.(V.19.)
rendelet módosításáról
önkormányzati
rendelet
a Martfűi Rendőrőrs részére a Martfű, Május 1. út 6/A. szám alatti,
47/2021.(V.19.)
( hrsz.: 835/6) épület használatba adásáról szóló szerződés
határozat
elfogadásáról
a martfűi 1659/1 hrsz-ú ingatlan (Kövér major) telekalakítási
48/2021.(V.19.)
eljárásának megindításáról, a telkek értékesítési feltételeinek
határozat
meghatározásáról
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2021.(V.20.)
önkormányzati
rendelet
A belső ellenőrzési tevékenységről
49/2021.(V.27.)
határozat
Martfű, belterület 086/31 hrsz-ú területre kötött földhaszonbérleti
50/2021.(V.27.)
szerződés módosításáról
határozat
az EURO-DENT Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi BT-vel
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51/2021.(V.27.)

kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására
a 2021. évi civil keret terhére igényelhető támogatás pályázati
kiírásáról
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község
Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodás
elfogadásáról
Martfű településnév cégnévben történő használatának engedélyezése
a 2021/22. nevelési évben indítható óvodai, bölcsődei csoportok
számáról
Martfű Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról
a nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosításáról
a bölcsődében, köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak
megállapításáról
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális
ellátásokról szóló 22/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Martfű, Szolnoki út (1423/2 hrsz.) felújításáról
a Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT-vel és a
Szveti-Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a II. számú
háziorvosi körzet ellátásának helyettesítésére megkötött megbízási
szerződés módosítására

határozat
52/2021.(V.27.)
határozat
53/2021.(V.31.)
határozat
54/2021.(V.31.)
határozat
55/2021.(VI.03.)
határozat
56/2021.(VI.07.)
határozat
57/2021.(VI.07.)
határozat
7/2021.(VI.10.)
önkormányzati
rendelet
8/2021.(VI.10.)
önkormányzati
rendelet
58/2021.(VI.14.)
határozat
59/2021.(VI.14.)
határozat

Polgármester:
2020.09.20-tól – 2021.06.20-ig 16 db közterület-használati engedély került kiadásra, melyből:
- vendéglátó-ipari előkert 2 db
- mozgóárusítás 3 db
- 3,5t feletti jármű tárolás 1 db
- hirdetőtábla elhelyezése 2 db
- árusító egyéb fülke, bódé stb. elhelyezése 1 db
- építési munkával kapcsolatos anyagok 6 db
- térítésmentes közterület-használat (Advent kereszt elhelyezése) 1 db
célra.
Tulajdonosi hozzájárulás került kiadásra:
 meglévő gépkocsi bejáró felújításához
 meglévő gépkocsi bejáró bővítéséhez
 meglévő gépkocsi bejáró szélesítéséhez
 gépkocsi bejáró és gyalogos bejáró építéséhez

5 db,
1 db,
1 db,
1 db.

1 esetben került sor az elkészített kocsibejáró átalakítása iránti felszólításra.

18

Nem került kiadásra tulajdonosi hozzájárulás az alábbi esetekben:
 új kapubejáró kialakításához
1 db,
 új gépkocsi bejáró kialakításához
2 db.
Önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában végzett
megvalósításához 9 db tulajdonosi hozzájárulás kiadása történt.

különböző

projektek

 2021. júniusig a lakáscélú támogatásról szóló 4/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelet
alapján 3 db lakáskorszerűsítés címen 1.251.224,- Ft támogatás került megállapításra.
 Lakás- és helyiséggazdálkodás (2020. szeptember 15-től 2021. június 15-ig):
2020. szeptember 15-től 2021. június 15-ig 34 esetben került sor a bérleti jogviszony
meghosszabbítására, az önkormányzati bérlakások, a garzon és a bérlők házában található
szobák korábbi bérlőivel, valamint 4 új lakásbérleti szerződést kötött az Önkormányzat.
1 fő bérlő kiköltözése és 2 fő bérlő elhalálozása miatt megüresedett a bérlők házában 3 szoba,
amelyből a tisztasági festést és kisebb mértékű karbantartást követően egy szoba ismét
kiadásra került.
Bérleti díj tartozás miatt 5 esetben indult végrehajtási eljárás.
Az önkormányzati helyiségek vonatkozásában 7 új bérleti szerződés megkötésére került sor, a
Mártírok út 4., valamint a Hősök tere 10. számú önkormányzati tulajdonú épületben található
helyiségekre vonatkozóan, 1 esetben pedig a bérleti szerződés meghosszabbítása történt.
A Tisza Ipartelepen található OPÁR csarnok önkormányzati ingatlant a korábbi bérlővel
történő bérleti jogviszony megszüntetést követően 2021. május 1-től 2021. december 31-ig
ismét kiadtuk. A Szolnoki út 144.sz. alatti ingatlant (volt piaccsarnok épülete) október 1.
napjától 2025. szeptember 30-ig bérleti jogviszony keretében hasznosítja az Önkormányzat.
Ezen kívül bérlőváltozásra került sor a volt gyermekorvosi rendelő épületére vonatkozóan is,
az előző bérlővel való jogviszony megszüntetést követően az ingatlant 2021. május 1-től
2026. április 30-ig ismét bérbe adtuk.
1 bérlő esetében pedig az önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozóan határozott időre
megkötött bérleti szerződés megszűnt a Hősök tere 10. számú önkormányzati ingatlanban.
Szabad pénzeszközök lekötése a számlavezető pénzintézetnél (CIB Zrt.) egyedi
kamatelbírálással 30 napra, az alábbiak szerint.
01.hó 500 millió Ft 0,30% kamat, 02.hó 500 millió Ft 0,30% kamat, 03.hó 700milló Ft 0,35%
kamat, 04.hó 700 millió Ft 0,35% kamat, 05.hó 700 millió Ft 0,35% kamat, 06. hó. 800millió
Ft 0.40% kamat
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 Tájékoztató a települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján hozott döntésekről
Támogatási forma
Időszak

eseti támogatás
lakhatási támogatás

Támogatásban részesülők száma (fő)
Felhasznált támogatás összege (Ft)
2020. X. 2020. XI. 2020. XII. 2021. I. 2021. II. 2021. III. 2021. IV. 2021. V. 2020. IX. 2020. X. 2020. XI. 2020. XII. 2021. I. 2021. II. 2021. III. 2021. IV. 2021. V.
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó

2020.
IX. hó
23

17

38

15

12

11

12

15

10

186000

138000

461000

102000

96000

113000

84000

166000

108000

49

49

50

50

43

43

40

39

38

147000

147000

150000

150000

129000

129000

12000

117000

114000

gyógyszertámogatás

19

20

20

21

21

20

20

19

20

74610

78610

78610

82610

82610

78610

78610

74610

78610

temetési támogatás

3

4

5

1

4

5

2

3

2

156910

195000

80955

15000

60000

530000

30000

65000

56910

krízistámogatás

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

0

0

0

0

0

0

köztemetés
költségeinek
megtérítése alóli
mentesítés
ELUTASÍTÁS

0
4

0
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0

0

0

0

0

0

0

0
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III.
A megjelent fontosabb jogszabályok
431/2020. (IX. 18.)
Korm. rendelet
432/2020. (IX. 18.)
Korm. rendelet
433/2020. (IX. 18.)
Korm. rendelet
1588/2020. (IX. 21.)
Korm. határozat
1598/2020. (IX. 21.)
Korm. határozat
36/2020. (IX. 22.)
BM rendelet
439/2020. (IX. 23.)
Korm. rendelet
440/2020. (IX. 23.)
Korm. rendelet

9/2020. (IX. 28.)
MEKH rendelet

2/2020. KJE
határozat
3/2020. KJE
határozat
47/2020. (IX. 30.)
AM rendelet
32/2020. (IX. 30.)
ITM rendelet
445/2020. (X. 1.)
Korm. rendelet
446/2020. (X. 1.)
Korm. rendelet
447/2020. (X. 1.)
Korm. rendelet
34/2020. (X. 2.)
EMMI rendelet
Köf.5017/2020/4.
számú határozat
35/2020. (X. 5.)

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
Egyes kormányrendeleteknek a járványügyi készültségi időszak védelmi
intézkedéseivel kapcsolatos módosításáról
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési
díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az
Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről
Egyes vízügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek módosításáról
A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint
a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
módosításáról
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
A Kúria közigazgatási jogegységi határozata
A Kúria közigazgatási jogegységi határozata
Egyes átmeneti támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról
Egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének
megalapozásával összefüggő módosításáról
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
Egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai
rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetésével összefüggő
módosításáról
Egyes miniszteri rendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű
informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetéséhez
kapcsolódó módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
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EMMI rendelet

36/2020. (X. 8.)
ITM rendelet
1/2020. KPJE
jogegységi
határozat
2/2020. KPJE
jogegységi
határozat
1645/2020. (X. 8.)
Korm. határozat
453/2020. (X. 9.)
Korm. rendelet
2020. évi C. törvény
24/2020. (X. 15.)
AB határozat
1658/2020. (X. 15.)
Korm. határozat
1659/2020. (X. 15.)
Korm. határozat
51/2020. (X. 16.)
AM rendelet
36/2020. (X. 16.)
EMMI rendelet
455/2020. (X. 20.)
Korm. rendelet

456/2020. (X. 20.)
Korm. rendelet
Köf.5019/2020/6.
számú határozat
461/2020. (X. 21.)
Korm. rendelet
463/2020. (X. 21.)
Korm. rendelet
464/2020. (X. 22.)
Korm. rendelet
2020. évi CIV.
törvény
467/2020. (X. 27.)
Korm. rendelet
1695/2020. (X. 27.)
Korm. határozat
2020. évi CVI.
törvény
2020. évi CVII.
törvény

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet és a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit
működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint
az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V.
20.) ESZCSM rendelet módosításáról
A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló
13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról
A Kúria közigazgatási-polgári jogegységi határozata
A Kúria közigazgatási-polgári jogegységi határozata
Egyes települési önkormányzatok 2020. évi feladatainak támogatásáról
Egyes járványügyi intézkedésekről
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
A nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ
létrehozásáról
A járóbeteg irányítási rendszerek korszerűsítéséről
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet módosításáról
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet,
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.)
Korm. rendelet módosításáról
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.
18.) Korm. rendelet módosításáról
A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a
járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,
valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről
szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet
feltételeinek biztosítását célzó egyes intézkedésekről
Egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról
Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről
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2020. évi CVIII.
törvény
468/2020. (X. 29.)
Korm. rendelet
471/2020. (X. 29.)
Korm. rendelet
473/2020. (X. 30.)
Korm. rendelet

14/2020. (X. 30.) IM
rendelet
475/2020. (X. 30.)
Korm. rendelet
39/2020. (X. 30.)
EMMI rendelet
1726/2020. (X. 30.)
Korm. határozat
1728/2020. (X. 30.)
Korm. határozat
478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet
479/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet
480/2020. (XI. 4.)
Korm. rendelet
482/2020. (XI. 4.)
Korm. rendelet
5/2020. (XI. 4.) AM
rendelet
39/2020. (XI. 4.)
BM rendelet
40/2020. (XI. 4.)
ITM rendelet
Köf.5018/2020/5.
számú határozata
Köf.5021/2020/6.
számú határozata
483/2020. (XI. 5.)
Korm. rendelet
16/2020. (XI. 6.)
HM rendelet
2020. évi CIX.
törvény
484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet
485/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet
486/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet

A hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos
bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények
módosításáról
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.
18.) Korm. rendelet módosításáról
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.
30.) Korm. rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet és az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi
központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló
445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Büntetés-végrehajtás
Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról
A kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról
A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről,
valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról
A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről
A kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018.
(XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
A veszélyhelyzet kihirdetéséről
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Természetvédelmi területek létesítéséről vagy védettségének fenntartásáról szóló
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő
miniszteri rendeletek módosításáról
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti
rendelkezésekről
Az adómentességi igazolások kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról
A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről
A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus
világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi
képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási
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2020. évi CX.
törvény
2020. évi CXII.
törvény
2/2020. PJE
határozat
Knk.III.37.660/202
0/2. számú végzés
487/2020. (XI. 11.)
Korm. rendelet
488/2020. (XI. 11.)
Korm. rendelet
489/2020. (XI. 11.)
Korm. rendelet
490/2020. (XI. 11.)
Korm. rendelet
491/2020. (XI. 11.)
Korm. rendelet
495/2020. (XI. 11.)
Korm. rendelet
498/2020. (XI. 13.)
Korm. rendelet
499/2020. (XI. 13.)
Korm. rendelet
500/2020. (XI. 13.)
Korm. rendelet
501/2020. (XI. 14.)
Korm. rendelet
40/2020. (XI. 16.)
BM rendelet
503/2020. (XI. 17.)
Korm. rendelet
40/2020. (XI. 17.)
EMMI rendelet
1800/2020. (XI. 17.)
Korm. határozat
1801/2020. (XI. 17.)
Korm. határozat
505/2020. (XI. 17.)
Korm. rendelet
507/2020. (XI. 17.)
Korm. rendelet
509/2020. (XI. 19.)
Korm. rendelet

510/2020. (XI. 19.)
Korm. rendelet
Köf.5024/2020/4.
számú határozat
2020. évi CXIII.

kedvezményéről
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs
célú módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és
a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019.
évi LXVI. törvény módosításáról
A Kúria polgári jogegységi határozata
A Kúria végzése
A veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról
A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz
intézkedésekről
A pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól

szükséges

egyes

A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról
Egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
Egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri
feladatok ellátásáról
Egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról
A veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott
feladatokról
A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes
szabályok megállapításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő
intézkedésekről
Egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet módosításáról
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
Az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek rendkívüli
támogatásáról
Egyes helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról
A 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli
intézkedések hatályának meghosszabbításáról
Az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók
irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól
Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási
intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális
intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi
ellátással összefüggő egyes kérdésekről
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
24

törvény
511/2020. (XI. 20.)
Korm. rendelet

1829/2020. (XI. 20.)
Korm. határozat
1830/2020. (XI. 20.)
Korm. határozat
512/2020. (XI. 21.)
Korm. rendelet
1839/2020. (XI. 21.)
Korm. határozat
513/2020. (XI. 23.)
Korm. rendelet
515/2020. (XI. 24.)
Korm. rendelet
42/2020. (XI. 24.)
EMMI rendelet
518/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet
520/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet
521/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet
522/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet
523/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet
1846/2020. (XI. 25.)
Korm. határozat
1848/2020. (XI. 25.)
Korm. határozat
2020. évi
CXVII. törvény
2020. évi CXVIII.
törvény
2020. évi CXIX.
törvény
2020. évi CXX.
törvény
2020. évi
CXXI. törvény
2020. évi CXXII.
törvény
1858/2020. (XI. 28.)
Korm. határozat
1859/2020. (XI. 28.)
Korm. határozat
528/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, továbbá a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
módosításáról
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási arányának növelése
érdekében szükséges intézkedésekről
A köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport
előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
A veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről
A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges
intézkedésekről
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól
szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletnek a maszkviseléssel összefüggő
módosításáról
A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről
A veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról
A szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges
megtérítéséről
A veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő
alkalmazásáról
Az alapellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók béremeléséhez szükséges
2021. évi forrás biztosításáról
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
végrehajtásáról
Egyes adótörvények módosításáról
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról
Az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében egyes törvények
módosításáról
Egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő
módosításáról
Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2020. július–
augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve
garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. július–augusztusi előzetes
kormányzati hozzájárulásról
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
végrehajtásáról
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529/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet
530/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet
531/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet
532/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet
2020. évi
CXXIII. törvény
533/2020. (XI. 30.)
Korm. rendelet
534/2020. (XI. 30.)
Korm. rendelet
59/2020. (XI. 30.)
AM rendelet
535/2020. (XII. 1.)
Korm. rendelet
538/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet
541/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet
543/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet

25/2020. (XII. 2.)
AB határozat
26/2020. (XII. 2.)
AB határozat
1869/2020. (XII. 2.)
Korm. határozat
546/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet
547/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet
549/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet
550/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet
551/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet
552/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet
553/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet
2020. évi CXXVII.
törvény
555/2020. (XII. 3.)
Korm. rendelet
556/2020. (XII. 4.)
Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról
Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával
kapcsolatos egyes kérdésekről
A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási
törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről
A családi gazdaságokról
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet módosításáról
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának
érdekében szükséges helyi adó intézkedésről
A nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről

enyhítése

A bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot
nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 219. §-ára vonatkozó
alkotmányos követelmény megállapítása
A Kúria Pfv.III.22.500/2017/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
Települési önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatásról
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és
településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról
A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására irányuló kérelmek
benyújthatóságának elhalasztásáról
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő
szabályokról
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 474/2020. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek
veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
Az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról
A veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi
intézkedésekről
Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb
érvényesítését biztosító módosításáról
Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi
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557/2020. (XII. 4.)
Korm. rendelet
558/2020. (XII. 4.)
Korm. rendelet

559/2020. (XII. 4.)
Korm. rendelet
1879/2020. (XII. 4.)
Korm. határozat
561/2020. (XII. 7.)
Korm. rendelet

4/2020. KJE
határozat
44/2020. (XII. 8.)
EMMI rendelet
567/2020. (XII. 9.)
Korm. rendelet
568/2020. (XII. 9.)
Korm. rendelet
569/2020. (XII. 9.)
Korm. rendelet
570/2020. (XII. 9.)
Korm. rendelet
571/2020. (XII. 9.)
Korm. rendelet
572/2020. (XII. 9.)
Korm. rendelet
2020. évi
CXXVIII. törvény
2020. évi CXXXIII.
törvény
2020. évi CXXXIV.
törvény
2020. évi CXXXV.
törvény
2020. évi
CXXXVII. törvény
2020. évi CXXXIX.
törvény
2020. évi CXL.
törvény
576/2020. (XII. 11.)
Korm. rendelet
19/2020. (XII. 12.)
MvM rendelet

szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
módosításáról
Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási
intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális
intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi
ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet
módosításáról
Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti
szabályokról
A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban
a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló
támogatás biztosításáról
Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások
igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló
egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kúria közigazgatási jogegységi határozata
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről
és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
A családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges,
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről
A bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
rendelkezéseiről
A védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú
szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
kormányrendeletek módosításáról
Egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások
egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról
Egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges
módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvénynek
a csecsemőgondozási díj emelésével összefüggő módosításáról
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint
a foglalkoztatás felügyeletéről
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
módosításáról
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
A védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről
Az ingatlanügyi hatóságok bevételét képező egyes igazgatási szolgáltatási díjak
megosztását szabályozó és a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez
szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletek módosításáról
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12/2020. (XII. 14.)
MEKH rendelet
13/2020. (XII. 14.)
MEKH rendelet

582/2020. (XII. 15.)
Korm. rendelet
583/2020. (XII. 15.)
Korm. rendelet
584/2020. (XII. 15.)
Korm. rendelet
586/2020. (XII. 15.)
Korm. rendelet
15/2020. (XII. 15.)
MEKH rendelet

13/2020. (XII. 15.)
NMHH rendelet
5/2020. (XII. 15.)
MK rendelet
12/2020. (XII. 15.)
PM rendelet
1908/2020. (XII.
15.) Korm.
határozat
63/2020. (XII. 16.)
AM rendelet
64/2020. (XII. 16.)
AM rendelet
46/2020. (XII. 16.)
EMMI rendelet
27/2020. (XII. 16.)
AB határozat
592/2020. (XII. 17.)
Korm. rendelet
593/2020. (XII. 17.)
Korm. rendelet
1915/2020. (XII.
17.) Korm.
határozat
1917/2020. (XII.

A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak
meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra
vonatkozó keretszabályairól
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak
meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet
módosításáról, a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és
külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet
módosításáról, valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási
díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.)
MEKH rendelet módosításáról szóló 4/2020. (V. 13.) MEKH rendelet hatályba
nem lépéséről
A veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról és
hatályon kívül helyezéséről
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak
meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó
keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet, valamint a földgáz
rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet
módosításáról
Az emelt díjas szolgáltatások nyújtásának feltételeiről
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet egyes turisztikai célú rendelkezésekkel összefüggő
módosításáról
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X.
19.) PM rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok kiegészítése miatti
módosításáról
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve
garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. szeptemberi előzetes
kormányzati hozzájárulásról
Egyes földügyi és erdészeti tárgyú miniszteri rendeletek fővárosi és megyei
kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
Az agrárpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról
A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás 103. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
módosításáról
Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és
a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A kincstári könyvvezetési szolgáltatás kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálatáról és
az önkormányzati
ASP
rendszer
gazdálkodási
szakrendszerének
továbbfejlesztéséről
Egyes, a születéssel összefüggésben megállapítható családtámogatási ellátások
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17.) Korm.
határozat
1918/2020. (XII.
17.) Korm.
határozat
2020. évi CXLV.
törvény
2020. évi CXLVI.
törvény
2020. évi CXLVII.
törvény
603/2020. (XII. 18.)
Korm. rendelet
604/2020. (XII. 18.)
Korm. rendelet
609/2020. (XII. 18.)
Korm. rendelet
612/2020. (XII. 18.)
Korm. rendelet
2020. évi
CLX. törvény
618/2020. (XII. 21.)
Korm. rendelet
619/2020. (XII. 21.)
Korm. rendelet
17/2020. (XII. 21.)
MEKH rendelet
20/2020. (XII. 21.)
MvM rendelet
624/2020. (XII. 21.)
Korm. rendelet
2020. évi CLXIV.
törvény
2020. évi CLXV.
törvény
2020. évi CLXVI.
törvény
2020. évi CLXVII.
törvény
2020. évi
CLXVIII. törvény
2020. évi CLXXI.
törvény
2020. évi CLXXII.
törvény
2020. évi CLXXIII.
törvény
2020. évi CLXXV.
törvény
2020. évi CLXXVI.
törvény

automatikus döntéshozatali eljárásban történő megállapításának lehetőségei
vizsgálatáról
Az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításokról
Egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről
Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes
törvények módosításáról
Egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges gazdasági intézkedésről
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes
szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról
A veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre
vonatkozó eltérő szabályokról
Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium
típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos
energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és
átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet módosításáról
A karácsonyi időszak védelmi intézkedéseiről

kiegészítő

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása(2020. december 22.)
Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények
módosításáról
Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
Az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint Egyes
kapcsolódó törvények módosításáról
Egyes választási tárgyú törvények módosításáról
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes törvények módosításáról
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás bővítését célzó,
a Gazdaságvédelmi Akciótervvel összhangban megvalósuló módosításáról
Egyes
vagyongazdálkodást
érintő rendelkezésekről,
valamint
egyes
vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról
Egyes
vagyongazdálkodást
érintő rendelkezésekről,
valamint
egyes
vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
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626/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet
628/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet
630/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet
631/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet
632/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet
633/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet
634/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet
1/2020. (XII. 22.)
CSTNM rendelete
47/2020. (XII. 22.)
EMMI rendelet
638/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet
639/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet
640/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet

643/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet
645/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet
647/2020. (XII. 23.)
Korm. rendelet
648/2020. (XII. 23.)
Korm. rendelet
649/2020. (XII. 23.)
Korm. rendelet
7/2020. (XII. 23.)
MK rendelet
48/2020. (XII. 23.)
EMMI rendelet
49/2020. (XII. 23.)
EMMI rendelet

17/2020. (XII. 23.)
IM rendelet
656/2020. (XII. 23.)
Korm. rendelet
657/2020. (XII. 24.)
Korm. rendelet
658/2020. (XII. 24.)

A webarchiválás részletes szabályairól
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
módosításáról
A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának
szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
módosításáról
A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes
szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletek módosításáról
Egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról
Egyes, az egészségügyi alapellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm.
rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való
összeegyeztethetőségéről
A veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő
rendelkezésekről
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú
szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló
570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes
szabályairól
Egyes, az egészségügyi beszerzésekkel kapcsolatos kormányrendeletek
módosításáról
Egyes védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésekkel kapcsolatos
kormányrendeletek módosításáról
Az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet
módosításáról
Egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és
illetékességi területéről
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI.
29.) NEFMI rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló
sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége
védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosításáról
A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható
nyomtatványokról
A közterületen történő szeszesital fogyasztás év végi korlátozásáról
A veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi
elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről
A központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez
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Korm. rendelet
659/2020. (XII. 24.)
Korm. rendelet

660/2020. (XII. 24.)
Korm. rendelet
664/2020. (XII. 24.)
Korm. rendelet
2007/2020. (XII.
24.) Korm.
határozat
665/2020. (XII. 28.)
Korm. rendelet
666/2020. (XII. 28.)
Korm. rendelet
667/2020. (XII. 28.)
Korm. rendelet
668/2020. (XII. 28.)
Korm. rendelet
670/2020. (XII. 28.)
Korm. rendelet
676/2020. (XII. 28.)
Korm. rendelet
677/2020. (XII. 28.)
Korm. rendelet
678/2020. (XII. 28.)
Korm. rendelet
680/2020. (XII. 28.)
Korm. rendelet
684/2020. (XII. 28.)
Korm. rendelet

47/2020. (XII. 28.)
BM rendelet
2027/2020. (XII.
28.) Korm.
határozat
686/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet
687/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet
688/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet
689/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet
692/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet

igazodó különleges szabályairól
A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló
556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását
segítő intézkedésekről
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti
szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve
garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. október–novemberi
előzetes kormányzati hozzájárulásról
A családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról
Az energetikai felülvizsgálatról
Az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló törvény
végrehajtásáról
Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek
módosításáról
Az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról
A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások
sajátos szabályairól
Egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és
a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm.
rendelet módosításáról
Egyes informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges kormányrendeletek
módosításáról
Az
e-közigazgatással,
informatikával,
valamint
infokommunikációs
infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló
projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és
Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről
Egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és
elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó
módosításáról
A közétkeztetés rendszerének fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről
Egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő
megvalósíthatóságának kiterjesztéséről
A veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos
szabályairól
A veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási
szerződésekről
A veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek,
orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez,
terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami,
egyes
önkormányzati
fenntartású
egészségügyi
intézmények
kötelezettségvállalásának egyes szabályairól
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696/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet
697/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet
699/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet
700/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet
701/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet

702/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet
57/2020. (XII. 29.)
ITM rendelet
58/2020. (XII. 29.)
ITM rendelet
707/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet

21/2020. (XII. 30.)
NVTNM rendelet
20/2020. (XII. 30.)
IM rendelet
59/2020. (XII. 30.)
ITM rendelet
16/2020. (XII. 30.)
PM rendelet
17/2020. (XII. 30.)
PM rendelet
18/2020. (XII. 30.)
PM rendelet
19/2020. (XII. 30.)
PM rendelet
23/2020. (XII. 30.)
PM rendelet
24/2020. (XII. 30.)
PM rendelet
709/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet
710/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet

712/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet
713/2020. (XII. 30.)

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló
498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
módosításáról
A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról
Egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.)
Korm. rendelet és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint
a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm.
rendelet módosításáról
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)
TNM rendelet módosításáról
Egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Európai Unió
tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és
visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm.
rendelet módosításáról
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi
kezelésű előirányzatai felhasználásáról szóló 2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet
módosításáról
Egyes büntetőjogi és igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek
módosításáról
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről
és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról
A törzsadat-nyilvántartás vezetésének részletes szabályairól és a törzsadatnyilvántartás műszaki követelményeiről
Egyes bizonylatolással kapcsolatos közvetett adózási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
Az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek
módosításáról
Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X.
19.) PM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
Egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
A fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével
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Korm. rendelet
714/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet
715/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet
716/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet
717/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet
61/2020. (XII. 30.)
ITM rendelet
721/2020. (XII. 31.)
Korm. rendelet
722/2020. (XII. 31.)
Korm. rendelet
724/2020. (XII. 31.)
Korm. rendelet

726/2020. (XII. 31.)
Korm. rendelet
727/2020. (XII. 31.)
Korm. rendelet
728/2020. (XII. 31.)
Korm. rendelet
731/2020. (XII. 31.)
Korm. rendelet
732/2020. (XII. 31.)
Korm. rendelet
21/2020. (XII. 31.)
IM rendelet
1/2021. (I. 7.)
EMMI rendelet
2/2021. (I. 7.) AB
határozat

3/2021. (I. 7.)
AB határozat
Köf.5026/2020/4.
számú határozat
1/2021. (I. 7.) KE
határozat
3/2021. (I. 8.)
Korm. rendelet
4/2021. (I. 14.)
Korm. rendelet
1/2021. (I. 14.) BM
rendelet

összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Egyes rendeleteknek a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt
biztosító vízilétesítmények engedélyezésével összefüggő módosításáról
A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)
TNM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017.
(V. 26.) NFM rendelet módosításáról
Egyes villamosenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás
biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziós eljárások egyes
szabályairól
Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati
miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet
módosításáról
A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi
megállapításával kapcsolatos eltérő szabályokról
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási
szabályokról
A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (3)
bekezdésének alkalmazása során az Alaptörvény XXIX. cikkének (1)
bekezdésében rögzített nyelvhasználathoz való alapjogból fakadó alkotmányos
követelmény megállapításáról
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 70. §-át és az ügyvédi
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 20. § (5) bekezdését érintő, az
Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény
megállapításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
A védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról
A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb
lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról
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
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9/2021. (I. 18.)
Korm. rendelet
2/2021. (I. 18.)
EMMI rendelet
10/2021. (I. 20.)
Korm. rendelet
3/2020. PJE
határozat
13/2021. (I. 22.)
Korm. rendelet
14/2021. (I. 22.)
Korm. rendelet
15/2021. (I. 22.)
Korm. rendelet
Köf.5002/2021/3.
számú végzés
20/2021. (I. 28.)
Korm. rendelet
21/2021. (I. 28.)
Korm. rendelet
22/2021. (I. 28.)
Korm. rendelet
23/2021. (I. 28.)
Korm. rendelet
5/2021. (I. 29.) ITM
rendelet
1/2021. KJE
határozat
Köf.5031/2020/4.
számú határozat
26/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet
27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet
28/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet
30/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet
31/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet
32/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet
34/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet
37/2021. (II. 2.)
Korm. rendelet
40/2021. (II. 2.)
Korm. rendelet
41/2021. (II. 2.)
Korm. rendelet

Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
létrehozásával összefüggő módosításáról
Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kúria polgári jogegységi határozata
A veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól
eltérő rendelkezésekről
A veszélyhelyzet idején az egyes közigazgatási perekben alkalmazandó
illetékességi szabályokról
A veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes
kérdéseiről
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról
A minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról
A veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési
kedvezményről
Egyes kormányrendeletek járványügyi készültségi tárgyú módosításáról
Egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és
elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó
módosításáról
A Kúria jogegységi határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről
A
veszélyhelyzet
kihirdetéséről
és
a veszélyhelyzeti
intézkedések
hatálybalépéséről
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek
veszélyhelyzeti módosításáról
A veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi
népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről
A veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
kormányrendeletek módosításáról
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet,
valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati
kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
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42/2021. (II. 2.)
Korm. rendelet
43/2021. (II. 2.)
Korm. rendelet
1/2021. (II. 2.)
CSTNM rendelet
3/2021. (II. 2.) PM
rendelet
4/2021. (II. 2.) PM
rendelet
Köf.5033/2020/4.
határozat
1026/2021. (II. 2.)
Korm. határozat
45/2021. (II. 5.)
Korm. rendelet
46/2021. (II. 5.)
Korm. rendelet
47/2021. (II. 5.)
Korm. rendelet
48/2021. (II. 5.)
Korm. rendelet
49/2021. (II. 5.)
Korm. rendelet
3/2021. (II. 5.) BM
rendelet
5/2021. (II. 5.)
EMMI rendelet

2/2021. KJE
határozat
Köf.5030/2020/5.
határozat
52/2021. (II. 9.)
Korm. rendelet
53/2021. (II. 9.)
Korm. rendelet
6/2021. (II. 9.)
EMMI rendelet
5/2021. (II. 9.)
AB határozat
1044/2021. (II. 9.)
Korm. határozat
58/2021. (II. 10.)
Korm. rendelet
59/2021. (II. 10.)

módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet módosításáról
A
pénzmosás
és
a terrorizmus
finanszírozása
megelőzéséről
és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásához kapcsolódó
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének
meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM
rendelet módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő
alkalmazásáról szóló 1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozat módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes
szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
Egyes gazdaságfejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Közszolgálati Döntőbizottságról szóló 69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet
módosításáról
A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet módosításáról
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes
kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
A Kúria jogegységi határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A bérletidíj-fizetési mentességről
A praxisközösségekről
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati
képzésekkel összefüggő módosításáról
Az Országgyűlés 2020. december 15-i ülésnapján elfogadott, az egyes energetikai
és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 49. §
(1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Fogászati
ellátás jogcíme 2021. évi előirányzatának megemeléséről
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006.
(XII. 7.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
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Korm. rendelet
1/2021. (II. 10.)
MEKH rendelet
60/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet
61/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet
62/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet
63/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet
64/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet
7/2021. (II. 12.)
EMMI rendelet
65/2021. (II. 15.)
Korm. rendelet
Köf.5035/2020/3.
számú határozat
67/2021. (II. 19.)
Korm. rendelet
68/2021. (II. 19.)
Korm. rendelet
69/2021. (II. 19.)
Korm. rendelet
70/2021. (II. 19.)
Korm. rendelet
71/2021. (II. 19.)
Korm. rendelet
72/2021. (II. 19.)
Korm. rendelet
75/2021. (II. 19.)
Korm. rendelet
6/2021. (II. 19.) AB
határozat
7/2021. (II. 19.) AB
határozat
1057/2021. (II. 19.)
Korm. határozat
2021. évi I. törvény
80/2021. (II. 22.)
Korm. rendelet
82/2021. (II. 23.)
Korm. rendelet
2/2021. (II. 23.)
CSTNM rendelet
9/2021. (II. 23.)
EMMI rendelet

módosításáról
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak
alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
A koronavírus elleni védettség igazolásáról
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési
díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról
A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes
szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet
módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási
szabályokról szóló 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és
elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó
módosításáról
Egyes köznevelési és szakképzési tárgyú, valamint a jelnyelvoktatói névjegyzék
vezetésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről
A veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás
egyes szabályainak eltérő alkalmazásáról
Egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti
szabályokról
Egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal és az Országos Kórházi
Főigazgatóság létrejöttével összefüggő kormányrendeletek módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet módosításáról
A Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék 70.P.22286/2016/13. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és
megsemmisítéséről
A Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése
érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések”
hosszú távú programjának kiterjesztéséről
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli
intézkedések hatályának meghosszabbításáról
Egyes veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004.
(VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet módosításáról
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2021. évi II. törvény
85/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet
86/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet
89/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet
90/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet
91/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet
94/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet
95/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet
96/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet
100/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet
101/2021. (II. 27.)
Korm. rendelet
1079/2021. (II. 27.)
Korm. határozat
1/2021. (II. 27.) IM
határozat
1/2021. (III. 2.) PM
határozat
1/2021. (III. 3.) MK
rendelet
6/2021. (III. 3.) BM
rendelet
11/2021. (III. 3.)
ITM rendelet
1088/2021. (III. 3.)
Korm. határozat
104/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet
105/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet
106/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet
107/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet
108/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet
109/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet

10/2021. (III. 5.)

Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes
intézkedésekről
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
módosításáról
A munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti
szabályairól
Egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról
A szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról
A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú
használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
módosításáról
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm.
rendelet hatálybalépésével összefüggő módosításokról
Egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak
támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározat módosításáról
A veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi
népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 30/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet hatályvesztésének időpontjáról
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 42. §-ának
hatálybalépéséről
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról
A központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás
korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló
62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
A Magyar Falu Program – sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló
egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
kormányrendeletek módosításáról
Az egészségügyi szolgálatra berendelés és az egészségügyi szolgáltatás
biztosításának veszélyhelyzeti különös szabályairól
A rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével
kapcsolatos egyes kérdésekről
A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet
módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a honvédek jogállásáról szóló 2012.
évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről
szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
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EMMI rendelet

12/2021. (III. 5.)
ITM rendelet
111/2021. (III. 6.)
Korm. rendelet
112/2021. (III. 6.)
Korm. rendelet
113/2021. (III. 10.)
Korm. rendelet
114/2021. (III. 10.)
Korm. rendelet

115/2021. (III. 10.)
Korm. rendelet
116/2021. (III. 10.)
Korm. rendelet

8/2021. (III. 10.)
AM rendelet
7/2021. (III. 10.)
BM rendelet
13/2021. (III. 10.)
ITM rendelet
1116/2021. (III. 10.)
Korm. határozat
124/2021. (III. 12.)
Korm. rendelet
1/2021. (III. 12.) IM
rendelet
1125/2021. (III. 12.)
Korm. határozat
127/2021. (III. 13.)
Korm. rendelet
128/2021. (III. 13.)
Korm. rendelet
129/2021. (III. 13.)
Korm. rendelet

12/2021. (III. 17.)
EMMI rendelet
9/2021. (III. 17.) AB
határozat

25.) EüM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási
igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának
szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes, az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladat- és
hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről
A veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli
bevezetéséről
A veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes
előírások megállapításáról
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.
13.) Korm. rendelet módosításáról
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint
a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény hatálybalépésével összefüggően
a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot érintő módosító és hatályon kívül helyező
rendelkezésekről
A nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és
működési feltételeinek részletes szabályozásáról
A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet
módosításáról
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)
TNM rendelet módosításáról
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes
projektek támogatásának növeléséről
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről
A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet
módosításáról
Az adminisztratív terhek csökkentésével összefüggő anyakönyvi eljárások
egyszerűsítésének
és
elektronizálásának
megvalósításához
kapcsolódó
informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges források biztosításáról
Az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól
A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és
családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm.
rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való
összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről
és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése „annak
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti”
fordulata
alaptörvény-ellenességének
megállapításáról
és
megsemmisítéséről, az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésén alapuló,
mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról, és az Alaptörvény
XVI. cikk (1) és (2) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény
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Köf.5036/2020/4.
számú határozat
132/2021. (III. 18.)
Korm. rendelet
133/2021. (III. 19.)
Korm. rendelet
135/2021. (III. 22.)
Korm. rendelet
137/2021. (III. 23.)
Korm. rendelet

138/2021. (III. 23.)
Korm. rendelet
140/2021. (III. 24.)
Korm. rendelet
141/2021. (III. 24.)
Korm. rendelet
13/2021. (III. 24.)
EMMI rendelet

14/2021. (III. 24.)
EMMI rendelet
14/2021. (III. 25.)
AM rendelet
143/2021. (III. 27.)
Korm. rendelet
144/2021. (III. 27.)
Korm. rendelet
145/2021. (III. 27.)
Korm. rendelet
146/2021. (III. 27.)
Korm. rendelet

147/2021. (III. 27.)
Korm. rendelet
149/2021. (III. 27.)
Korm. rendelet
150/2021. (III. 27.)
Korm. rendelet
151/2021. (III. 27.)
Korm. rendelet
155/2021. (III. 27.)
Korm. rendelet

1138/2021. (III. 27.)
Korm. határozat

megállapításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A védelmi intézkedések egy héttel történő meghosszabbításáról
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
Korm. rendelet módosításáról
Egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti
szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó
egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb
egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020.
(XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő
intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő
alkalmazásáról
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet és a
kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről,
valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.)
EMMI rendelet módosításáról
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának
szabályairól
A védelmi intézkedések meghosszabbításáról
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról
A köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra
történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletnek a köznevelési intézményekben, a szakképző
intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak koronavírus elleni
védőoltásával kapcsolatos módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
kormányrendeletek módosításáról
A szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti
szabályairól
A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos
különös szabályainak újbóli bevezetéséről
A veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói
döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére
vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.)
Korm. rendelet, valamint a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes
egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok
meghosszabbításáról szóló 128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról
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2/2021. (III. 29.) IM
rendelet
9/2021. (III. 30.)
BM rendelet

A Kúria
közleménye
158/2021. (III. 31.)
Korm. rendelet
3/2021. (III. 31.)
CSTNM rendelet
4/2021. (III. 31.)
CSTNM rendelet
15/2021. (III. 31.)
AM rendelet
14/2021. (III. 31.)
ITM rendelet
1/2021. PJE
határozat
1147/2021. (III. 31.)
Korm. határozat
1151/2021. (III. 31.)
Korm. határozat
1153/2021. (III. 31.)
Korm. határozat

1160/2021. (III. 31.)
Korm. határozat
160/2021. (IV. 1.)
Korm. rendelet

161/2021. (IV. 2.)
Korm. rendelet
1/2021. (IV. 6.) BM
határozat
163/2021. (IV. 6.)
Korm. rendelet
164/2021. (IV. 7.)
Korm. rendelet
165/2021. (IV. 7.)
Korm. rendelet
166/2021. (IV. 7.)
Korm. rendelet

A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi
szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi
szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló
7/2013. (II. 26.) NFM rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs
közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM
rendelet módosításáról
Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
A körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében egyes kormányrendeletek
módosításáról
A család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet módosításáról
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet módosításáról
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról
Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A Kúria polgári jogegységi határozata az együttes aláírási jog átruházásáról
Egyes önkormányzati fejlesztéseket érintő kormányhatározatok módosításáról
A 2014–2020 programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program likviditási hiányának kezeléséről
Az EFOP-2.4.1-16 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása
komplex programokkal (ERFA)” című felhívás keretében megvalósuló egyes
projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról,
valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének
együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
A 2014–2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról
A veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli
bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a
Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő
egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.)
Korm. rendelet módosításáról
Egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról,
valamint az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő
alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021.
(III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére
adott engedélyre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó
szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról
A védelmi intézkedések meghosszabbításáról
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11/2021. (IV. 7.) AB
határozat
167/2021. (IV. 9.)
Korm. rendelet
170/2021. (IV. 9.)
Korm. rendelet
16/2021. (IV. 9.)
AM rendelet
15/2021. (IV. 9.)
ITM rendelet
16/2021. (IV. 9.)
ITM rendelet
1/2021. KPJE
jogegységi
határozat
3/2021. (IV. 14.)
MEKH rendelet
19/2021. (IV. 14.)
ITM rendelet
12/2021. (IV. 14.)
AB határozat
175/2021. (IV. 15.)
Korm. rendelet
176/2021. (IV. 15.)
Korm. rendelet
177/2021. (IV. 15.)
Korm. rendelet
178/2021. (IV. 15.)
Korm. rendelet
180/2021. (IV. 16.)
Korm. rendelet
181/2021. (IV. 16.)
Korm. rendelet
182/2021. (IV. 16.)
Korm. rendelet
183/2021. (IV. 16.)
Korm. rendelet
185/2021. (IV. 21.)
Korm. rendelet
190/2021. (IV. 21.)
Korm. rendelet
1190/2021. (IV. 21.)
Korm. határozat
191/2021. (IV. 23.)
Korm. rendelet
2/2021. (IV. 23.)
BM határozat

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdése
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban
történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról
A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2021. évi mértékéről
A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló
58/2019. (XII. 18.) AM rendelet módosításáról
Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Egyes miniszteri rendeletek körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében
szükséges módosításáról
A Kúria közigazgatási-polgári jogegységi határozata
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet
módosításáról
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyes energetikai
felülvizsgálatot érintő szabályainak végrehajtásáról
A Kúria Pfv.I.20.963/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról
Egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről
A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a
felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban
elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
A veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő
szabályairól
A veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli
bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet módosításáról
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
A kijárási tilalom kezdetének este 11 órára történő módosításáról
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-a
és 3–5. §-a hatálybalépéséről, valamint az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről
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192/2021. (IV. 23.)
Korm. rendelet
194/2021. (IV. 26.)
Korm. rendelet
2/2021. PJE
határozat
3/2021. PJE
határozat
196/2021. (IV. 28.)
Korm. rendelet
199/2021. (IV. 28.)
Korm. rendelet
4/2021. (IV. 28.)
MvM rendelet
202/2021. (IV. 29.)
Korm. rendelet
204/2021. (IV. 29.)
Korm. rendelet
205/2021. (IV. 29.)
Korm. rendelet
207/2021. (IV. 29.)
Korm. rendelet
15/2021. (IV. 29.)
EMMI rendelet

7/2021. (IV. 29.)
KKM rendelet
3/2021. (IV. 30.)
BM határozat

2021. évi IX.
törvény
215/2021. (IV. 30.)
Korm. rendelet
216/2021. (IV. 30.)
Korm. rendelet
218/2021. (IV. 30.)
Korm. rendelet
3/2021. (IV. 30.) IM
rendelet
8/2021. (IV. 30.)

szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
módosításáról
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról
A Kúria polgári jogegységi határozata a biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog
esetén a zálogkötelezett jogainak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 269. § (3) bekezdése alapján történő érvényesítéséről
A Kúria polgári jogegységi határozata a végrehajtási lap visszavonása, illetőleg
a végrehajtási záradék törlése iránti kérelmet elutasító végzés elleni fellebbezés
lehetőségéről
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak
veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes
szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet
módosításáról
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének
megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán
a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
kormányrendeletek módosításáról
Az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű
informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet módosításáról
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai
rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról
Védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet
hatálybalépéséről, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának
harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a védelmi intézkedések
ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási
törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet módosításáról
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet módosításáról
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015.
(V. 29.) IM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021.
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KKM rendelet
1222/2021. (IV. 30.)
Korm. határozat
220/2021. (V. 1.)
Korm. rendelet
9/2021. (V. 1.)
KKM rendelet
221/2021. (V. 3.)
Korm. rendelet
222/2021. (V. 3.)
Korm. rendelet
16/2021. (V. 3.)
EMMI rendelet
224/2021. (V. 4.)
Korm. rendelet
221/2021. (V. 3.)
Korm. rendelet
222/2021. (V. 3.)
Korm. rendelet
16/2021. (V. 3.)
EMMI rendelet
224/2021. (V. 4.)
Korm. rendelet
229/2021. (V. 5.)
Korm. rendelet
19/2021. (V. 5.) AM
rendelet
2021. évi XXXI.
törvény
2021. évi
XXXII. törvény
2021. évi
XXXIII. törvény
2021. évi XXXIV.
törvény
2021. évi
XXXV. törvény
5/2021. (V. 6.)
CSTNM rendelet
233/2021. (V. 6.)
Korm. rendelet
234/2021. (V. 6.)
Korm. rendelet
240/2021. (V. 6.)
Korm. rendelet

11/2021. (V. 9.)
KKM rendelet

(IV. 29.) KKM rendelet módosításáról
Egyes önkormányzati beruházások megvalósításához
biztosításáról
A védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről

szükséges

források

A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021.
(IV. 29.) KKM rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos
egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021.
(II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006.
(XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos
egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021.
(II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006.
(XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
Az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó
eltérő intézkedésekről
Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról
A közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények
módosításáról
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról
Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes
vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények
módosításáról
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról
A családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő
támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról
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2021. évi XXXIX.
törvény
1252/2021. (V. 10.)
Korm. határozat
12/2021. (V. 10.)
BM rendelet
241/2021. (V. 12.)
Korm. rendelet
1259/2021. (V. 12.)
Korm. határozat
16/2021. (V. 13.)
AB határozat
17/2021. (V. 13.)
AB határozat
247/2021. (V. 14.)
Korm. rendelet
249/2021. (V. 14.)
Korm. rendelet
252/2021. (V. 17.)
Korm. rendelet
5/2021. PJE
határozat
254/2021. (V. 18.)
Korm. rendelet
255/2021. (V. 18.)
Korm. rendelet
256/2021. (V. 18.)
Korm. rendelet
17/2021. (V. 18.)
EMMI rendelet
257/2021. (V. 19.)
Korm. rendelet
1281/2021. (V. 19.)
Korm. határozat
258/2021. (V. 20.)
Korm. rendelet
259/2021. (V. 20.)
Korm. rendelet
1285/2021. (V. 20.)
Korm. határozat
2021. évi XL.
törvény
264/2021. (V. 21.)
Korm. rendelet
268/2021. (V. 21.)
Korm. rendelet
269/2021. (V. 21.)
Korm. rendelet

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
A kistelepülési településtervek elkészítésének
intézkedésekről
Egyes informatikai tárgyú rendeletek módosításáról

támogatásához

szükséges

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
módosításáról
Egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges
előirányzat-átcsoportosításról
A Kúria Kf.V.39.162/2020/5. számú és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság
K.27.384/2018/10.
számú
ítéletei
alaptörvény-ellenességének
megállapításáról és megsemmisítéséről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1. napját
megelőzően hatályos 45. § (2) bekezdésének módosításával kapcsolatos,
mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról
A koronavírus elleni védettség igazolásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kúria polgári jogyegységi határozata a felszámolás kezdő időpontjában az adós
ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás megszüntetéséről
A nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről
Az erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról
A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről
A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet
módosításáról
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletnek az egyszülős családok
életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról
Az egyszülős családok terheinek csökkentésével összefüggő kormányzati
intézkedésekről
A 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
A közbiztonság erősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
módosításáról
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú
szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló
570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
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271/2021. (V. 21.)
Korm. rendelet
272/2021. (V. 21.)
Korm. rendelet
18/2021. (V. 21.)
EMMI rendelet
4/2021. (V. 22.) BM
határozat

274/2021. (V. 26.)
Korm. rendelet

275/2021. (V. 26.)
Korm. rendelet
276/2021. (V. 26.)
Korm. rendelet
277/2021. (V. 26.)
Korm. rendelet
278/2021. (V. 26.)
Korm. rendelet
279/2021. (V. 26.)
Korm. rendelet
Köf.5008/2021/4.
számú határozat
2021. évi XLIV.
törvény
2021. évi XLIX.
törvény
2021. évi L. törvény
2021. évi LI.
törvény
2021. évi LII.
törvény
2021. évi LV.
törvény
2021. évi LVI.
törvény
2021. évi LVII.
törvény

283/2021. (V. 27.)
Korm. rendelet
284/2021. (V. 27.)
Korm. rendelet
285/2021. (V. 27.)
Korm. rendelet

A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli
intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet
hatálybalépéséről
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.
30.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes
belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel
összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet
módosításáról
Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő
alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
módosításáról
Egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

kormányrendeletek

Egyes koncessziós tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
módosításáról
A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek
átláthatóságáról
Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges
törvénymódosításokról
Egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással
összefüggő módosításáról
Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról
Egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia
használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény módosításáról
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény és a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai
intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról
szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosításáról
A gyermeknapi rendezvényekről
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm.
rendelet módosításáról
Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításával összefüggő
deregulációjáról
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286/2021. (V. 27.)
Korm. rendelet
18/2021. (V. 27.)
AB határozat

19/2021. (V. 27.)
AB határozat
20/2021. (V. 27.)
AB határozat

297/2021. (V. 31.)
Korm. rendelet
298/2021. (V. 31.)
Korm. rendelet
6/2021. (V. 31.)
MvM rendelet
7/2021. (V. 31.)
MvM rendelet
23/2021. (VI. 1.)
ITM rendelet
Köf.5010/2021/4.
számú határozat
2021. évi LXI.
törvény
2021. évi LXII.
törvény
2021. évi LXIII.
törvény
2021. évi LXIV.
törvény
307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet
308/2021. (VI. 7.)
Korm. rendelet

312/2021. (VI. 7.)
Korm. rendelet
2021. évi LXVIII.
törvény
313/2021. (VI. 8.)
Korm. rendelet
314/2021. (VI. 8.)
Korm. rendelet
316/2021. (VI. 8.)
Korm. rendelet
20/2021. (VI. 8.)
EMMI rendelet
1361/2021. (VI. 8.)

Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok
megállapításáról
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 94. § (3) és (4)
bekezdéseinek együttes alkalmazásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló
alaptörvény-ellenesség, valamint az Alaptörvény XVII. cikk (3) és (4)
bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 590. § (5) bekezdésével
kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
17/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésének "a II. körzetben:
240,- Ft/m2" szövegrésze megsemmisítéséről és alkalmazási tilalmának
elrendeléséről
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016.
(XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról
szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM
rendelet módosításáról
A 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A szakosított intézmények kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény és
Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről
A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről
A fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint
a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról
A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú
szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló
570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
Egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet falunap megrendezésével összefüggő
módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet zenés, táncos rendezvények
megrendezésével összefüggő módosításáról
Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának
részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A 2021/2022. tanév rendjéről
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti
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Korm. határozat
1362/2021. (VI. 8.)
Korm. határozat
1363/2021. (VI. 8.)
Korm. határozat
2021. évi
LXIX. törvény
318/2021. (VI. 9.)
Korm. rendelet
319/2021. (VI. 9.)
Korm. rendelet
320/2021. (VI. 9.)
Korm. rendelet
322/2021. (VI. 9.)
Korm. rendelet
323/2021. (VI. 9.)
Korm. rendelet
326/2021. (VI. 10.)
Korm. rendelet
330/2021. (VI. 10.)
Korm. rendelet
331/2021. (VI. 10.)
Korm. rendelet
2021. évi LXX.
törvény
335/2021. (VI. 11.)
Korm. rendelet
2021. évi LXXIV.
törvény
2021. évi LXXV.
törvény
2021. évi
LXXVII. törvény
343/2021. (VI. 16.)
Korm. rendelet
14/2021. (VI. 16.)
BM rendelet
24/2021. (VI. 16.)
EMMI rendelet
1/2021. BJE
határozat
344/2021. (VI. 18.)
Korm. rendelet
345/2021. (VI. 18.)
Korm. rendelet

előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi
Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
Egyes adótörvények módosításáról
A koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási
intézkedésekről
Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló
498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak
hozzátartozóival összefüggő egyes adatkezelési rendelkezésekről
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel
összefüggő eltérő szabályok megállapításáról
Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és
a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény büntetőjogi tárgyú
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló
556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó
egyes törvények módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendezvényeket érintő módosításáról
Egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében
történő módosításáról
A pártalapítványokat érintő egyes törvények módosításáról
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény és a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról
A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről
és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
A Kúria büntető jogegységi határozata
A SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt
vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról szóló 327/2021. (VI. 10.)
Korm. rendelet módosításáról
A vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő
alkalmazásáról
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346/2021. (VI. 18.)
Korm. rendelet

Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeleteknek a nevelési, oktatási intézményeket
érintő módosításáról

Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021.(…..) határozata
a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület két
ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett
intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót, és a
veszélyhelyzet miatt hozott polgármesteri döntéseket elfogadja.
Erről értesülnek:
1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi Képviselő
3. Irattár
Martfű, 2021. június 21.

Dr. Papp Antal
polgármester

Látta: Szász Éva
jegyző
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