Martfű Város Polgármesterétől
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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:
2021. június 17.
 Barabás Sándor a Fémhajtogató Kft. képviselője, - a volt gyermekorvosi rendelő
bérlője - keresett meg, és az épület felújításával kapcsolatban egyeztettünk. A
megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző is.
2021. június 18.
 A Martfűi József Attila Általános Iskola tanévzáró ünnepségén vettem részt.
2021. június 19.
 A Martfűi József Attila Általános Iskola Ballagási ünnepségén vettem részt, ahol
köszöntöttem az igazgató asszonyt, a ballagó diákokat, és a résztvevőket.
2021. június 21.
 A Belügyminisztérium koordinálásában megvalósuló „Az önkormányzatok integráló
és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
érdekében” című LIFE16 CCA/HU/000115 azonosító számú LIFE-MICACC projekt
keretében a hazai önkormányzatok részére megszervezésre kerülő rákócziújfalui
helyszíni tereplátogatáson vettem részt.
2021. június 22.
 Szolnokon a Polgármesteri Hivatalban voltam Szász Éva jegyzővel, és az orvosi
ügyelettel kapcsolatban egyeztettünk.
 Helyszíni bejáráson vettem részt a Mártírok úti iskola volt épületében a beázással
kapcsolatban, a garzonlakásokban a felújítási munkálatokkal kapcsolatban. Jelen volt a
bejáráson Honti Gyula városi főépítész és S. Bodor Éva Műszaki Iroda munkatársa.
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2021. június 24.
 Király Rudolfné martfűi lakost köszöntöttem aljegyző asszonnyal 90 éves
születésnapján.
 A Magyar Falu Program keretén belül megvalósult 46334. jelű Tiszaföldvár – Homok
vasútállomáshoz vezető út felújítása ünnepélyes átadása volt, melyen részt vettem.
 Martfű 442-es főút Zsófia leforduló és a vele szemben lévő ipari parkba történő
szintén leforduló gépjármű út, továbbá a 442-es útra kiforduló kerékpárút helyszíni
bejárásán vettem részt. A bejáráson jelen volt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés Elnöke, Hubai Imre úr, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről Kovács
Péter igazgató úr, Boldog István országgyűlési képviselő úr, Dr. Molnár György a
Műszaki Iroda vezetője, és Pápai János a Műszaki Iroda munkatársa.
 Molnár Zoltán az Optimális Kft. képviselője keresett meg, és önkormányzati vagyon
biztosítással kapcsolatban tájékoztatott.
2021. június 25.
 Szolnoki út 108. szám alatti önkormányzati bérlakás szemléjén vettem részt, ahol
felmértük a felújítással kapcsolatos feladatokat. Jelen volt a helyszíni szemlén
Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző, Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője, és
Tóth Ferenc városüzemeltetési csoport vezetője.
 Csüllög János kivitelezővel aláírtuk a sportcsarnok felújítási munkálataira vonatkozó
szerződést.
 „Nemzeti értékek napja a Szolnoki Utazás Kiállításon” című rendezvénysorozaton a
Martfűi Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatója Asztalos Árpádné és
Rágyanszky István alpolgármester volt jelen. A program egyik kiemelkedő eleme volt
az „ÉRTÉK-TÉR-KÉP” szakmai konferencia.
2021. június 26.
 Veterán Autó Találkozó volt a Martfűi Művelődési Központ és Könyvtár előtti
területen. A rendezvényt megnyitottam és köszöntöttem a résztvevőket.
2021. június 28.
 Dr. Győri Dorottya állatorvos keresett meg, és külterületi ingatlan vásárlásával
kapcsolatban érdeklődött.
2021. június 30.
 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén vettem részt. Az
ülés napirendje: Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi
fenntartásával és működésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó
megállapodások módosítására. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020.(II.26.) határozat módosítására.
 Testületi ülésen elbúcsúztattuk Dr. Solt Magdolna háziorvost, aki véglegesen
nyugállományba vonult, és megköszöntük több évtizedes munkáját.
2021. július 3.
 A Martfűi Városszépítő Egyesület ünnepi közgyűlésén és ennek keretében
megrendezett „10 éves a Martfűi Városszépítő Egyesület” című kiállításon vett részt
az önkormányzat képviseletében Rágyanszky István alpolgármester, aki tortával és
virággal köszöntötte az egyesület vezetőjét és tagjait.
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2021. július 4.
 A martfűi Szent Tamás-templom búcsúünnepén az önkormányzat képviseletében
Rágyanszky István alpolgármester vett részt.
2021. július 7.
 Bakó László a Mezőfarm Kft. ügyvezetője keresett meg és földterületét ajánlotta fel
megvételre, az önkormányzat részére. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző.
2021. július 12.
 Boldog István és munkatársa jártak nálam, és az önkormányzat beruházásairól kért
tájékoztatást.
2021. július 13.
 A képviselő-testület tagjaival megtekintettük az önkormányzati beruházásokat. A
képviselő-testület 5 tagja volt jelen a bejáráson. (Turnyánszkiné Enyedi Andrea, Vass
Éva, Földi Edina, Szekeres Mónika Gizella, Rágyanszky István)
2021. július 15.
 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
Fejlesztési és felújítási osztályán voltam a Zsófia út elágazásával kapcsolatban
egyeztetés céljából, Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetőjével, és Pápai János
Műszaki Iroda munkatársával. Az egyeztetésen jelen volt a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. részéről Bodzsár Nagy Edina megyei fejlesztési és felújítási osztályvezető,
valamint Kovács Ferenc a KSK Mérnöki Iroda képviselője.
 A GLOBOMAX Kft képviselői kerestek meg és az tájékoztattak az új
jegyzőkönyvezői rendszerről. Jelen volt a megbeszélése aljegyző asszony is.
2021. július 16.
 Forgó Ádám keresett meg, és kosárlabdapályával kapcsolatban érdeklődött.
2021. július 20.
 Almási Gyula martfűi lakost köszöntöttem aljegyző asszonnyal 90. születésnapján.
2021. július 22.
 Barabás Sándor a Fémhajtogató Kft. képviselője keresett meg és az általa bérelt épület
felújításával kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Hegedűsné
Blaskó Anikó aljegyző is.
 Pásztor Lajos a Pásztor Tüzép tulajdonosa keresett meg, és a kolbásztöltő fesztivál
megrendezésével kapcsolatban érdeklődött. A megbeszélésen jelen volt Hegedűsné
Blaskó Anikó aljegyző is.
2021. július 27.
 Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2021.(VII.14.)
határozatával döntött arról, hogy 30.000.000,-Ft-ért, azaz Harmincmillió forintért
megvásárolja Bakó Lászlótól az 1/1 arányú tulajdonában lévő Martfű külterület
0118/8 (2 ha 4323 m2, 29,25 AK értékű) és 0118/18 (10 ha 5010 m2, 109,21 AK
értékű) hrsz-ú szántó ingatlan-nyilvántartásbeli megnevezésű területeket, és
felhatalmazott a testület az adásvételi szerződés aláírására, melyre ezen a napon került
sor. A szerződés aláírására Dr. Varga Balázs ügyvéd és Dr. Molnár György
irodavezető jelenlétében került sor.
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 Holoveczné Sipos Erika a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Központ részéről és Komáromi Kitti Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Martfűi
telephelyvezetője kerestek meg, a Mártírok Úti épületben lévő szociális
alapszolgáltatás helyiségeinek felújításával kapcsolatban. A megbeszélés után
helyszínen is megtekintettük a beruházást. A bejáráson jelen volt még Csüllög János
kivitelező, Honti Gyula főépítész, Dr. Molnár György Műszaki irodavezető.
 Az Új Néplap munkatársa keresett meg, és a hirdetésekkel kapcsolatban tájékoztatott.
2021. július 30.
 A Martfűi Szabadidős Kör civil szervezet rendezvényén vettem részt a Művelődési
Központban, ahol köszöntöttem a civil szervezet megalakulásának 30 éves
évfordulóján résztvevőket.
2021. augusztus 2.
 Molnár Csaba keresett meg, és az ipari parkban lévő terület iránt érdeklődött. A
megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző is.
 Asztalos Árpádné járt nálam és az augusztus 20-i rendezvény feladatait beszéltük át.
Szász Éva jegyző is jelen volt a megbeszélésen.
2021. augusztus 9.
 Csontos Gyula a Tiszaföldvári Dózsa Vadásztársaság vezetője járt nálam, és a
Zsófiában lévő útépítéssel és pályázattal kapcsolatban kértem véleményt vadháló
kihelyezésével kapcsolatban. Jelen volt a megbeszélésen S. Bodor Éva Műszaki Iroda
munkatársa és Szász Éva jegyző.
2021. augusztus 10.
 Erneszt Gabriella butikja mögötti terület helyszíni szemléjére került sor, mert a
tulajdonos az épületet bővíteni szeretné, és ennek lehetőségét tekintettük meg. A
helyszíni szemlére magammal vittem Pápai Jánost a Műszaki Iroda munkatársát.
 Bejárás volt a Zsófiában lévő úttal kapcsolatban. A bejáráson jelen volt még Kovács
Ferenc a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. részéről, és Pápai János és S. Bodor
Éva a Műszaki Iroda munkatársai.
2021. augusztus 11.
 Dr. Mosonyi Zsolt fogorvos keresett meg, és a megüresedett fogorvosi körzettel
kapcsolatban érdeklődött.
2021. augusztus 12.
 Dr. Szolgáné Szabó Marianna néhai Dr. Szolga Ferenc fogorvos felesége és a Martfűi
Polgármesteri Hivatal aljegyzője Hegedűsné Blaskó Anikó és a hivatal munkatársa
Halminé Csák Lea a fogorvosi rendelőben lévő tárgyak leltározását elvégezték, és a
tárgyak átadás-átvétele megtörtént.
2021. augusztus 17.
 BÁCSVÍZ munkatársa Kiss György és kollégája kerestek meg és a vízminőséggel és a
beruházásokkal kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva
jegyző és Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője, és Pápai János a Műszaki Iroda
munkatársa.

4

2021. augusztus 18.
 Dr. Medveczky Mihály járt nálam, és ipari területtel kapcsolatban érdeklődött. A
megbeszélésen jelen volt Szász Éva jegyző is.
2021. augusztus 20.
 A városi ünnepségen voltam, ahol önkormányzati díjakat elismeréseket adtam át.
2021. augusztus 31.
 Fejes János a Martfűi Kossuth Nyugdíjas Klub vezetője keresett meg, és a már
megítélt önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatban egyeztettünk.
 Dr. Mosonyi Zsolt fogorvos keresett meg, és a megüresedett fogorvosi körzettel
kapcsolatban folytattunk egyeztetést. Jelen volt a megbeszélésen Szász Éva jegyző is.
2021. szeptember 8.
 A Garzon felújításának műszaki átadásán voltam, melyen jelen volt még Dr. Molnár
György Műszaki Iroda vezetője, Csüllög János kivitelező, és Pápai János a Műszaki
Iroda munkatársa.
 GREP Zrt. Igazgatóságának Elnöke Makra József keresett meg, és a közvilágítási
beruházásokkal kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen jelen volt Szász Éva
jegyző, Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője, S. Bodor Éva energetikai
ügyintéző.
 A FITMED Kft. ügyvédje keresett meg és az elővásárlási jogról való lemondó
nyilatkozat aláírására került sor.
 Telefonos konferenciát folytattam Boldog István országgyűlési képviselővel.
 Az Optimális Kft. képviselőjével egyeztettem önkormányzati vagyonbiztosítással
kapcsolatban.
 Dr. Mosonyi Zsolt és Mohi Zoltán az Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft.
szakosztályvezetője kerestek meg és a Martfűi Szakosztály működésével kapcsolatban
egyeztettünk. Szász Éva jegyző is jelen volt a megbeszélésen.
2021. szeptember 9.
 Magyar Nemzettől Kövecsesné Takács Tünde keresett meg, és hirdetéssel
kapcsolatban tájékoztatott.
2021. szeptember 10.
 A Martfűi Kossuth Úti Nyugdíjas Klub által szervezett Tiszazugi Nyugdíjas találkozón
vettem részt, ahol köszöntöttem a Klub tagjait a Nyugdíjas Klub fennállásának 25 éves
évfordulóján.
2021. szeptember 13.
 Zsidai Edina a Praktiker áruház részéről keresett meg, és kedvezményes vásárlással
kapcsolatban adott tájékoztatást. A megbeszélésen jelen volt Gonda Lajosné
intézményvezető és Dr. Molnár György irodavezető.
2021. szeptember 15.
 A Kunszentmártoni Polgármesteri Hivatalban a BÁCSVÍZ Zrt. cégváltozásával
kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.
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2021. szeptember 16.
 TOP plusz pályázatról folytattunk egyeztetést, melyen részt vett Szász Éva jegyző,
Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző, Kontra Lajos irodavezető, Dr. Molnár György
irodavezető, Pápai János és S. Bodor Éva a Műszaki Iroda munkatársai.

2021. szeptember 21.
 Az Önkormányzati Intézmények (Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Központ, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár,
Játékvár Óvoda és Bölcsőde) vezetőivel folytattunk egyeztetéseket, az intézmények
működésével kapcsolatosan. Az egyeztetésen az intézményvezetőkön kívül jelen volt
még Szász Éva jegyző, Kontra Lajos irodavezető.
 Az MVM Önkormányzati Kapcsolatok Hálózati szolgáltatások igazgatóságától Juhász
Attila Csaba önkormányzati kapcsolattartó keresett meg, Petőfi Sándor Közvilágítási
értékesítési csoportvezetővel, Aradi Roland közvilágítási osztályvezetővel és Borza
Marianna önkormányzati kapcsolattartóval, és az MVM cégcsoport működéséről és
közvilágítási beruházásokról kaptunk tájékoztatást. A megbeszélésen jelen volt Szász
Éva jegyző, Dr. Molnár György irodavezető.
 Honti Gyula városi főépítész keresett meg és a településképi rendelettel valamint a
folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban egyeztettünk. A megbeszélésen jelen
volt még Szász Éva jegyző, Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője, S. Bodor Éva
és Pápai János a Műszaki Iroda munkatársa.

2021. szeptember 22.
 A Sörgyár új tulajdonosai Fülöp Tibor és Fülöp Tibor bemutatkozó látogatást tettek
hivatalunkban. A beszélgetésen jelen volt még Szász Éva jegyző is.

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 egy-két alkalommal.

Dr. Papp Antal polgármester szabadsága kiírásra került:
2021.07.01-től – 2021.07.14-ig
2021.09.01-től – 2021.09.08-ig
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II.
Átruházott hatáskörökben hozott döntések, intézkedések
Polgármester:
11 darab közterület-használati engedély került kiadásra 2021.06.20-tól 2021. 09.20-ig,
ebből : - építési munkával kapcsolatos anyagok
9 db
- térítésmentes vendéglátóipari előkert
2 db
célra.
Tulajdonosi hozzájárulás került kiadásra:
 új gépkocsi bejáró építéséhez
 meglévő gépkocsi bejáró kialakításához
 locsoló mérővel történő ellátáshoz
 termálvezeték kiépítéséhez
 ivóvíz bekötő vezeték kiépítéséhez

2 db,
1 db,
1 db,
1 db,
1 db.

 A lakáscélú támogatásról szóló 4/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelet alapján 1 db
lakáskorszerűsítés címen 500.000,- Ft támogatás került megállapításra.
 Lakás- és helyiséggazdálkodás 2021. június 16-tól 2021. szeptember 21-ig:
2021. június 16-tól 2021. szeptember 21-ig 11 esetben került sor a bérlő kezdeményezésére a
veszélyhelyzetben alkalmazásra kerülő jogszabályi rendelkezések értelmében a bérleti
jogviszonynak a jogszabály erejénél fogva történő meghosszabbodására, az önkormányzati
bérlakások, a garzonlakások és a bérlők házában található szobák korábbi bérlőivel, valamint
3 új bérleti szerződést kötött az Önkormányzat.
4 bérlő kiköltözése miatt megüresedett a bérlők házában 3 szoba, valamint egy garzonlakás,
melyek közül azóta a garzonlakás újbóli kiadására is sor került.
Bérleti díj tartozás miatt ebben az időszakban nem indult végrehajtási eljárás.
Az önkormányzati helyiségek vonatkozásában 4 esetben került sor a bérleti szerződés
veszélyhelyzeti meghosszabbodására, a Mártírok út 4.,valamint a Hősök tere 10. számú
önkormányzati tulajdonú épületben található helyiségekre vonatkozóan. 1 esetben pedig
megszűnt a bérleti szerződésben foglalt időtartam lejártával a bérleti jogviszony a Hősök tere
10. számú önkormányzati ingatlanban a korábbi bérlővel.
Szabad pénzeszközök lekötése a számlavezető pénzintézetnél (CIB Zrt.) egyedi
kamatelbírálással max.30 napra, az alábbiak szerint.
07.hó 800 millió Ft 0,04% kamat, 08.hó 800 millió Ft 0,50% kamat, 08.hó 800milló Ft 0,65%
(1 hét) kamat, 09.hó 800 millió Ft 0,9% kamat, 10. hó 1 100 millió Ft 0,9% kamat,
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 Tájékoztató a települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján hozott döntésekről

Támogatási forma
Időszak

Támogatásban részesülők száma (fő)

Felhasznált támogatás összege (Ft)

2021. VI. hó

2021. VII. hó

2021. VIII.hó

eseti támogatás

8

11

13

95.000

149.000

132.000

lakhatási támogatás

32

34

34

96.000

102.000

102.000

gyógyszertámogatás

19

16

15

76.000

64.000

600.000

temetési támogatás

5

2

2

265.955

35.000

215.000

krízistámogatás

0

1

1

0

10.000

15.000

köztemetés költségeinek
megtérítése alóli mentesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

1

ELUTASÍTÁS
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2021. VI. hó

2021. VII. hó

2021. VIII.hó

III.
A megjelent fontosabb jogszabályok

19/2021. (VI. 22.) MNB
rendelet
9/2021. (VI. 22.) MvM
rendelet

25/2021. (VI. 22.) EMMI
rendelet
21/2021. (VI. 22.) AB
határozat

1392/2021. (VI. 22.) Korm.
határozat
2021. évi LXXXII. törvény
2021. évi LXXXIII.
törvény
2021. évi LXXXIV.
törvény
2021. évi LXXXV. törvény
2021. évi LXXXVI.
törvény
021. évi LXXXVIII.
törvény
2021. évi LXXXIX.
törvény
354/2021. (VI. 24.) Korm.
rendelet
356/2021. (VI. 24.) Korm.
rendelet
358/2021. (VI. 24.) Korm.
rendelet
16/2021. (VI. 24.) BM
rendelet
1394/2021. (VI. 24.) Korm.
határozat
2021. évi XC. törvény

A jegybanki alapkamat mértékéről
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM
rendeletnek
a közfeladatot
ellátó
közérdekű
vagyonkezelő
alapítványokkal kapcsolatos módosításáról
A műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló
15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet módosításáról
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló
2021. évi IX. törvény 22. § (4) bekezdésének és a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. § (6) bekezdésének
alkalmazása
esetére
vonatkozó
alkotmányos
követelmény
megállapításáról, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény
94. §
(6) bekezdése
alaptörvény-ellenességének
megállapítására, megsemmisítésére valamint alkalmazási tilalom
kimondására irányuló bírói indítvány elutasításáról
Az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről
szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvény módosításáról
Egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő
módosításáról
Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése
érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról,
valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről
Egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete
létrehozásával összefüggő módosításáról
Egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi
átvállalásáról
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény módosításáról
Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok
megállapításáról szóló 286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet
módosításáról
Egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokhoz
szükséges forrás biztosításáról
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
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2021. évi XCI. törvény
2021. évi XCII. törvény
2021. évi XCIII. törvény
2021. évi XCIV. törvény
2021. évi XCV. törvény
2021. évi XCVI. törvény
2021. évi XCVII. törvény
2021. évi XCVIII. törvény
5/2021. (VI. 25.) MK
rendelet
Köf.5016/2021/3. számú
végzés
Köf.5016/2021/8. számú
végzés
2021. évi XCIX. törvény
2021. évi C. törvény
2021. évi CI. törvény
9/2021. (VI. 28.) NVTNM
rendelet
26/2021. (VI. 28.) EMMI
rendelet
26/2021. (VI. 28.) ITM
rendelet
6/2021. (VI. 29.) MEKH
rendelet

27/2021. (VI. 29.) EMMI
rendelet
28/2021. (VI. 29.) EMMI
rendelet
27/2021. (VI. 29.) ITM

A nemzeti adatvagyonról
A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról
A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról
A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel
érvényesítéséről
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével
összefüggő
átmeneti
és
felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
módosításáról
Egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai
célú módosításáról
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet európai uniós
támogatási jogcímekkel összefüggő módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról
Az ingatlan-nyilvántartásról
Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a
jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról
A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a nemzeti vagyon
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó
központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap
terhére finanszírozható rehabilitációs ellátási programcsoportok
kódolási szabályairól
Az útügyi igazgatásról
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 hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.)
MEKH rendelet módosításáról
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának
egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási
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rendelet
365/2021. (VI. 30.) Korm.
rendelet
368/2021. (VI. 30.) Korm.
rendelet
369/2021. (VI. 30.) Korm.
rendelet
370/2021. (VI. 30.) Korm.
rendelet
372/2021. (VI. 30.) Korm.
rendelet
374/2021. (VI. 30.) Korm.
rendelet
375/2021. (VI. 30.) Korm.
rendelet
376/2021. (VI. 30.) Korm.
rendelet
381/2021. (VI. 30.) Korm.
rendelet
385/2021. (VI. 30.) Korm.
rendelet
28/2021. (VI. 30.) ITM
rendelet

330/2021. (VI. 30.) ITM
rendelet

5/2021. (VII. 2.) BM
határozat

390/2021. (VII. 2.) Korm.
rendelet
391/2021. (VII. 2.) Korm.
rendelet
392/2021. (VII. 2.) Korm.
rendelet
393/2021. (VII. 2.) Korm.
rendelet
Köf.5011/2021/5. számú
határozat
1427/2021. (VII. 2.) Korm.
határozat
1434/2021. (VII. 2.) Korm.
határozat

díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára
tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
ellátás megszervezésének eltérő szabályairól
A méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös
szabályokról szóló 326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről
szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel
mértékéről és a kifizetendő összeg számításának szabályairól
A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj éves változásáról és a
megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról
Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében
szükséges kormányrendeletek módosításáról
Egyes
családtámogatási
és
nyugdíjbiztosítási
tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012.
(IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet,
valamint a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a
kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági
hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011.
(I. 31.) NFM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre
felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és
áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről
szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára
tekintettel
a veszélyhelyzet
idején
alkalmazandó
védelmi
intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló
365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014.
(VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági
szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.
22.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok
alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A 2022–2027-es időszakban alkalmazandó regionális támogatási
térkép koncepciójáról
Települési önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatásáról, helyi
önkormányzatot érintő kormányhatározat módosításáról
11

397/2021. (VII. 6.) Korm.
rendelet
7/2021. (VII. 7.) MEKH
rendelet
24/2021. (VII. 7.) AM
rendelet
31/2021. (VII. 7.) EMMI
rendelet
406/2021. (VII. 8.) Korm.
rendelet
408/2021. (VII. 8.) Korm.
rendelet
409/2021. (VII. 8.) Korm.
rendelet
410/2021. (VII. 8.) Korm.
rendelet
Köf.5014/2021/3. számú
határozat
Köf.5016/2021/10. számú
határozat
Köf.5015/2021/3. számú
határozat
414/2021. (VII. 13.) Korm.
rendelet
415/2021. (VII. 13.) Korm.
rendelet

22/2021. (VII. 13.) AB
határozat
23/2021. (VII. 13.) AB
határozat

418/2021. (VII. 14.) Korm.
rendelet
20/2021. (VII. 14.) BM
rendelet
419/2021. (VII. 15.) Korm.
rendelet
420/2021. (VII. 15.) Korm.
rendelet
421/2021. (VII. 15.) Korm.
rendelet

422/2021. (VII. 15.) Korm.

A
látvány-csapatsportok
támogatásával
összefüggő
egyes
kormányrendeletek módosításáról
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók cég- és forgalmi érték
meghatározása szempontjairól
Egyes mezőgazdasági tárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri
rendeletek módosításáról
Az egészségügyi és szociális intézmények területén történő
maszkviselés szabályairól
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló
100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény egyes
szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
A veszélyhelyzet ideje alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény eltérő alkalmazásáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 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 szóló 684/2020.
(XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kúria Kf.VI.39.667/2020/6. számú ítélete alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
indítvány elutasításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezési
alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról és alkotmányos
követelmény megállapításáról
A hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a
veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályairól
Egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel kapcsolatos
miniszteri rendeletek módosításáról
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
Egyes kormányrendeleteknek a településtervezés egyszerűsítésével
összefüggő 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
A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet
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rendelet
424/2021. (VII. 15.) Korm.
rendelet
429/2021. (VII. 16.) Korm.
rendelet
434/2021. (VII. 16.) Korm.
rendelet
437/2021. (VII. 16.) Korm.
rendelet
1490/2021. (VII. 16.)
Korm. határozat

1491/2021. (VII. 16.)
Korm. határozat
6/2021. (VII. 19.) CSTNM
rendelet

438/2021. (VII. 21.) Korm.
rendelet
24/2021. (VII. 21.) AB
határozat
2/2021. BJE határozat
7/2021. PJE határozat
439/2021. (VII. 23.) Korm.
rendelet
447/2021. (VII. 26.) Korm.
rendelet

9/2021. (VII. 26.) MEKH
rendelet

32/2021. (VII. 26.) ITM
rendelet
34/2021. (VII. 26.) ITM
rendelet
22/2021. (VII. 27.) MNB
rendelet
449/2021. (VII. 29.) Korm.

módosításáról
A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.)
Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval
összefüggő eltérő szabályok megállapításáról
Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes
szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm.
rendelet módosításáról
Az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, "Minden gyermek
tanuljon meg úszni!" alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati
intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat
módosításáról
Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg
az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló
1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei
ellátással összefüggő módosításáról
Országos népszavazás megrendezhetőségéről
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. §
(1) bekezdés b) pontjával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló
alaptörvény-ellenesség megállapításáról
A Kúria büntető jogegységi határozata
A
Polgári
Törvénykönyvről
szóló
2013. évi
V. törvény
szerződésátruházási szabályainak érvényesüléséről
A járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről
Egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges
felelősségbiztosítás
mértékéről,
e szakmák
deregulációjával
összefüggésben
a garantált
bérminimummal
kapcsolatos
rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
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 meghatározásának a 2021-ben induló
árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020.
(VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról
Egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
A jegybanki alapkamat mértékéről
A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről
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rendelet
450/2021. (VII. 29.) Korm.
rendelet
451/2021. (VII. 29.) Korm.
rendelet
23/2021. (VII. 29.) BM
rendelet
7/2021. (VII. 29.) PM
rendelet
1513/2021. (VII. 29.)
Korm. határozat
454/2021. (VII. 30.) Korm.
rendelet
455/2021. (VII. 30.) Korm.
rendelet
24/2021. (VII. 30.) BM
rendelet
5/2021. (VII. 30.) IM
rendelet
459/2021. (VIII. 4.) Korm.
rendelet

460/2021. (VIII. 4.) Korm.
rendelet
1543/2021. (VIII. 4.)
Korm. határozat
461/2021. (VIII. 5.) Korm.
rendelet
465/2021. (VIII. 5.) Korm.
rendelet

9/2021. (VIII. 5.) PM
rendelet
477/2021. (VIII. 9.) Korm.
rendelet
25/2021. (VIII. 11.) AB
határozat

A veszélyhelyzet idején a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény eltérő alkalmazásáról
A szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak
veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
A közbiztonság erősítése érdekében egyes miniszteri rendeletek
módosításáról
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM
rendelet módosításáról
A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról
Egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
eltérő alkalmazásáról
A hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő
letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–
MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet módosításáról
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet módosításáról
A Nemzeti Hitvallás középületekben történő kihelyezéséről
Egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő
jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események
kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet
módosításáról
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere
megszüntetéséről,
valamint
ezzel
összefüggésben
egyes
kormányrendeletek módosításáról
Az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló
törvény 1. §-ában foglalt 47. § (3) bekezdés a) és b) pontjai, 47. § (4)
bekezdése, valamint a 48. § (2) bekezdés e) pontja alaptörvényellenességének megállapításáról, és alkotmányos követelmény
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1576/2021. (VIII. 11.)
Korm. határozat
482/2021. (VIII. 13.)
Korm. rendelet
499/2021. (VIII. 18.)
Korm. rendelet
501/2021. (VIII. 18.)
Korm. rendelet
502/2021. (VIII. 18.)
Korm. rendelet
503/2021. (VIII. 18.)
Korm. rendelet
28/2021. (VIII. 18.) AM
rendelet
506/2021. (VIII. 19.)
Korm. rendelet

27/2021. (VIII. 24.) MNB
rendelet
507/2021. (VIII. 31.)
Korm. rendelet
30/2021. (VIII. 31.) BM
rendelet
37/2021. (VIII. 31.) EMMI
rendelet
6/2021. (VIII. 31.) IM
rendelet

38/2021. (IX. 1.) EMMI
rendelet
508/2021. (IX. 3.) Korm.
rendelet
511/2021. (IX. 3.) Korm.
rendelet

512/2021. (IX. 3.) Korm.
rendelet

1625/2021. (IX. 3.) Korm.
határozat

megállapításáról
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve
garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. májusi előzetes
kormányzati hozzájárulásról
Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2022. évi központi
költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról
A különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban
foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes
továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő
stratégiai célú módosításáról
A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet
módosításáról
Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos
Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A családi gazdaságokról szóló törvénnyel összefüggésben egyes
miniszteri rendeletek módosításáról
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és
illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet és
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról
A jegybanki alapkamat mértékéről
A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló
449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló
67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról
Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a
Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999.
(XII. 13.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi
választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi
választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról,
tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról
A köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó védelmi intézkedések
veszélyhelyzeti szabályairól
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és
a területrendezési
terv
tartalmi
követelményeiről,
valamint
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
módosításáról
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.
19.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.
23.) Korm. rendelet módosításáról
A települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó
beruházásainak támogatásáról és egyes önkormányzatokat érintő
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515/2021. (IX. 6.) Korm.
rendelet
516/2021. (IX. 6.) Korm.
rendelet
517/2021. (IX. 6.) Korm.
rendelet

518/2021. (IX. 6.) Korm.
rendelet

519/2021. (IX. 6.) Korm.
rendelet
39/2021. (IX. 6.) EMMI
rendelet
40/2021. (IX. 6.) EMMI
rendelet

41/2021. (IX. 6.) EMMI
rendelet
525/2021. (IX. 8.) Korm.
rendelet
530/2021. (IX. 14.) Korm.
rendelet
532/2021. (IX. 14.) Korm.
rendelet
8/2021. (IX. 17.) IM
rendelet
Knk.III.37.747/2020/4.
számú végzés
Köf.5023/2021/10. számú
határozat

Korm. határozatok módosításáról
A járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló
439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló
449/2021. (VII. 29.) 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 szóló 345/2021. (VI.
18.) Korm. rendelet módosításáról
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet, valamint 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 egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet módosításáról
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának
egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM 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 mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról
Egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
A családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról
Egyes egészségügyi intézkedésekről
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló
13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról
A Kúria közleménye
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
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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 elfogadja.
Erről értesülnek:
1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi Képviselő
3. Irattár
Martfű, 2021. szeptember 21.

Dr. Papp Antal
polgármester

Látta: Szász Éva
jegyző
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