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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. szeptember 23.
 A TOP Plusz Pályázatokkal kapcsolatosan egyeztetésen vettem részt Szajolban a
Polgármesteri Hivatalban, Boldog István országgyűlési képviselő meghívására.
 Szekeres Éva keresett meg egy alapítványtól és gyepmesteri feladatokkal kapcsolatban
folytattunk megbeszélést. Jelen volt a megbeszélésen Szász Éva jegyző is.
 Szabó Tamás járt nálam és a Tiszahajlati út eladását kérte ismételten. Jelen volt a
beszélgetésen Szász Éva jegyző és Dr. Molnár György irodavezető.
2021. szeptember 28.
 Kovács Ferenc keresett meg a KSK mérnöki Irodától és pályázatokkal kapcsolatban
egyeztettünk. Jelen volt a megbeszélésen Szász Éva jegyző, Dr. Molnár György
Műszaki Iroda vezetője, Pápai János a Műszaki Iroda munkatársa.
2021. szeptember 30.
 Csűrök Tiborral folytattunk megbeszélést a benyújtandó energetikai pályázatokkal
kapcsolatban. Az egyeztetésen részt vett Szász Éva jegyző, S.Bodor Éva energetikai
ügyintéző.
2021. október 1.
 A Mozgáskorlátozottak rendezvényén vettem részt.
 32. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Amatőr Alkotók Képző- és Iparművészeti
Tárlatának megnyitóján vettem részt, a Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtárban, ahol köszöntöttem a megjelent vendégeket.
 Az idősek világnapja alkalmából 28 fő martfűi lakost köszöntöttem.
2021. október 5.
 Kosztica Lászlóval folytattam egyeztetést az üzletek építésére alkalmas további
területek értékesítéséről.
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 Halász Csaba a Martfűi Rendőrőrs Parancsnoka és a Szolnoki Rendőrkapitányság
képviselői kerestek meg és az áldozattá válás és áldozatsegítés területén történő
együttműködési lehetőségeket egyeztettük. Szász Éva jegyző is jelen volt az
egyeztetésen.
 A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatónőjével egyeztettünk az
intézmény jubileumi gálájával kapcsolatos feladatokat. A megbeszélésen részt vett
Szász Éva jegyző is.
2021. október 6.
 Az Aradi Vértanúk Mártírhalálának Emlékére rendezett városi ünnepségen vettem
részt.
 Mezei Vill. Kft. képviselője, Szász Éva jegyző, S. Bodor Éva energetikai ügyintéző, és
Dr. Molnár György Műszaki Iroda vezetője részvételével a közvilágítás
korszerűsítésével kapcsolatban egyeztettünk.
 Daróczi István MATASZ elnöke járt nálam és a II. Hősök Napja rendezvény
támogatását kérte tőlem.
 Janza Frigyessel és munkatársaival egyeztettem a kiírandó TOP pályázatok
elkészítésével kapcsolatban.
 Az Aradi Vértanúk városi ünnepségen vettem részt.
2021. október 8.
 A Jóreménység Klub Egyesület és a Rákbetegek Országos Szervezete által
megszervezett Europa Donna napi mellrák elleni sétáján vettem részt.
2021. október 12.
 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa soron következő ülésén
vettem részt.
Az ülés napirendjei: - Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi
fenntartásával és működésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó
megállapodás módosítására; - Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.23.) elnöki határozat módosítására; Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató
Besenyszögi Központja magasabb vezetői megbízásának pályázati kiírására; Előterjesztés a Szolnoki Kistérség többcélú Társulása Humán Szolgáltató
Központjával, illetve a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Központjával kapcsolatos intézkedések megtételére; - Egyebek:
Tájékoztató a központi orvosi ügyelet ellátásáról
2021. október 13.
 A Martfű Városi Nyugdíjas Egyesület meghívására az Idősek Világnapi rendezvényen
vettem részt, ahol köszöntöttem a megjelent időseket.
2021. október 14.
 Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanács ülése volt itt a hivatalban. Az
ülés napirendjei: - Tájékoztatás a 2020. és 2021. években, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörben hozott elnöki döntésekről. –
Társulási megállapodás módosítása; - Egyéb: Szóbeli tájékoztató a központi orvosi
ügyelet ellátásának lehetőségeiről

2

 A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság rendkívüli közgyűlése volt a
Martfűi Polgármesteri Hivatalban. az előző tűzoltóparancsnok bírósági ítéletében
foglalt kártérítés megfizetésének módjáról született döntés.
 Az értékesítendő üzletterületek szerződését írtam alá a Vevő ügyvédjének
jelenlétében.
2021. október 18.
 Pásztor Lajosnak válaszoltam a Képviselő-testület tagjainak írt levelére, hogy a
Képviselő-testület nem kívánja megszervezni a kolbásztöltő fesztivált.
 Dr. Mosonyi Zsolt fogorvos és felesége, az új fogorvos és annak asszisztense
bemutatkozó látogatás céljából kerestek meg, melyen részt vett Szász Éva jegyző is.
2021. október 19.
 Barabás Sándor keresett meg, és a Korona épületének megvásárlásával, bérbeadásával
kapcsolatosan érdeklődött.
2021. október 20.
 Rangos kulturális eseményen vehetett részt a Heves megyei Noszvajon dr. Papp Antal
Martfű város polgármestere, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Asztalos Árpádné és Darida Andrea közművelődési munkatárs. A Magyar
Közösségépítők Egyesülete által kiírt Látópont cím pályázaton elnyert díj átadására
került sor a noszvaji De La Motte Kastély dísztermében.
 „Bozsik Torna” névvel az óvodásoknak szerveztek rendezvényt, melyen Farkas
Roland önkormányzati képviselő vett részt.
 A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló 1726/2020.(X.30.) Korm.
határozat 1. pontja értelmében a Kormány térségi jelentőségű kerékpárutak tervezését,
az elkészült tervek hatósági egyeztetését valósítja meg. Ezen feladat keretében JászNagykun-Szolnok Megyében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzat
koordinálásával készül el a Martfű-Tiszaföldvár-Cibakháza települések közötti
kerékpárt kiviteli tervdokumentációja. A tervezési feladatok elvégzésére tervindító
egyeztetést kezdeményeztek, melyre Hubai Imre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés Elnöke nevében meghívást kaptak a települési vezetők és szakmai
munkatársak, valamint a nyertes tervezőcégek is. Ezen az egyeztetésen Pápai János a
Műszaki Iroda munkatársa vett részt.
2021. október 21.
 MÁV egyeztetésen vettem részt, ahol a Rákóczi útra történő átjárási lehetőségeket
beszéltük meg. Az egyeztetésen Pápai János műszaki ügyintéző is jelen volt.
 Papp Zoltánnal, a Papp Elektromos Kft. és Kanizslai Lászlóval, a Nort Line Kft.
képviselőjével egyeztettem a közvilágítás korszerűsítése tárgyában.
 A Szociális Kerekasztal ülése volt, ahol a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció
felülvizsgálata volt a napirend
2021. október 23.
 Városi ünnepi megemlékezés
2021. október 25.
 Balla Iván a LIFE Program megvalósításával kapcsolatban keresett meg bennünket, a
tanulmányterv elkészítését egyeztettük. A megbeszélésen Dr. Molnár György
irodavezető is részt vett.
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2021. október 26.
 Dr. Baucsek Katalin közbeszerzési szakértővel és Farkas Ilona tervezővel a
közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos egyeztetés volt.
 A Tisza Joule Kft. tulajdonosa, jogi képviselője, és Varga Imre a cég ügyvezetője
keresett meg. Az egyeztetésen tájékoztatást adtak az energia árak emelkedéséről, és az
ehhez kapcsolódóan az ipartelepen található cégek energiaellátásáról. A megbeszélésen
jelen volt Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző és Dr. Molnár György Műszaki
irodavezető.
2021. október 29.
 Rákócziújfalu település részvételével megvalósuló LIFE16 CCA/HU/000115
azonosítószámú „Az önkormányzatok integrátori és koordinátori szerepe az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban” című pályázat keretében megvalósuló
történő Vízgyűjtő partnerségi megállapodás aláírására került sor.
2021. november 2.
 Papp László az Antenna Hungária képviselője járt nálam, akivel a helyszínen
egyeztettük a kábel-áthelyezés lehetőségét. A bejáráson jelen volt Pápai János műszaki
ügyintéző is.
2021. november 4.
 Energetikai pályázataink elkészítésével kapcsolatban folytattunk egyeztetést, melyen
részt vett Holoveczné Sipos Erika a Rákóczifalvai Szociális Intézmény vezetője. Jelen
volt Szász Éva jegyző, S. Bodor Éva energetikai ügyintéző, Pápai János műszaki
ügyintéző, Honti Gyula városi főépítész.
2021. november 6.
 Babafa ültetésre került sor a városban.
2021. november 9.
 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnökének meghívására S. Bodor Éva a
Műszaki Iroda munkatársa vett részt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei TOP Plusz
Információs Napon.
2021. november 10.
 Városközponti terület beépítésével kapcsolatban egyeztettünk. Jelen volt Honti Gyula
városi főépítész, Szász Éva jegyző, Pápai János műszaki ügyintéző.
2021. november 11.
 A Szolnoki Rendőrkapitányság által megrendezett Járási Közbiztonsági Egyeztető
Fórumon Forgács László Polgárőr Egyesület Elnöke vett részt.
 Dr. Botka János Hunor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki
Járási Hivatalának Hivatalvezetője és Dr. Balogh Gyula Hivatalvezető-helyettese
bemutatkozó látogatáson járt nálam.
 Polgármesteri találkozó megrendezésére került sor a Martfűi Polgármesteri Hivatalban,
ahol a kiírandó pályázatokkal kapcsolatos egyeztetés volt.
2021. november 15.
 GYSZSZK szervezeti egyeztetés
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 Gyurcsek Ferencet kerestem fel. A lakás és az alkotások megvásárlásával
kapcsolatban kívánt ajánlatot tenni a Művész Úr.
2021. november 16.
 Egyeztetés Farkas Zoltánnal, a LUX Stúdió Bt. képviselőjével a közvilágítás
korszerűsítése témában. Jelen volt Szász Éva jegyző, S. Bodor Éva energetikai
ügyintéző.
 Russ Jánossal, az Emergency képviselőjével a központi orvosi ügyelet jövő évi
ellátásával kapcsolatban folytattam megbeszélést. Jelen volt Szász Éva jegyző.
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:
2021.10.04-től 2021. 10.08-ig

II.
Átruházott hatáskörökben hozott döntések, intézkedések
Polgármester:
8 darab közterület-használat volt 2020.09.21-től – 2021.11.15-ig, ebből:
- építési munkával kapcsolatos anyagok 1 db
- térítésmentes vendéglátóipari előkert 2 db
- vendéglátóipari előkert 1 db
- idényjellegű árusítás 4 db
célra.
Tulajdonosi hozzájárulás került kiadásra:
 új gépkocsi bejáró építéséhez
3 db,
 meglévő gépkocsi bejáró kialakításához
1 db,
 „Martfű, Kossuth út TR állomás gépcsere és az új lakópark területén kisfeszültségű hálózat
létesítése” megnevezésű munkával kapcsolatosan;
 Május 1. út 26. alatti önkormányzati tulajdonú épületben válaszfalak bontásához.
Nem történt hozzájárulás a Bata utca 2. I/4. szám alatti korábbi lakó által kialakított
gépkocsi beálló burkolat felújításához.
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Lakás- és helyiséggazdálkodás 2021. szeptember 21-től 2021. november 16-ig:

2021. szeptember 21-től 2021. november 16-ig nem 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.
3 új bérleti szerződést kötött az Önkormányzat, két szerződés a Bérlők Házában történő
szobabérlésre, egy szerződés pedig önkormányzati lakás bérletére készült.
Bérleti díj tartozás miatt ebben az időszakban nem indult végrehajtási eljárás.
Az önkormányzati helyiségek vonatkozásában nem került sor a bérleti szerződés
veszélyhelyzeti meghosszabbodására, a Mártírok út 4.,valamint a Hősök tere 10. számú
önkormányzati tulajdonú épületben található helyiségekre vonatkozóan. Egy esetben
megszűnt a bérleti szerződésben foglalt időtartam lejártával a bérleti jogviszony a Hősök tere
10. számú önkormányzati ingatlanban a korábbi bérlővel, amelyet követően a megüresedett
bérleményt ismét kiadtuk.
Szabad pénzeszközök lekötése
 szabad pénzeszközök lekötése a számlavezető pénzintézetnél (CIB Zrt.) egyedi
kamatelbírálással max.30 napra, az alábbiak szerint:
11. hó 1 100 millió Ft 1,25% kamat,
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 Tájékoztató a települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján hozott döntésekről
Támogatási forma

Támogatásban részesülők száma (fő)
Időszak

Felhasznált támogatás összege (Ft)

2021. IX. hó

2021. X. hó

eseti támogatás

7

8

93000

87000

lakhatási támogatás

29

34

87000

102000

gyógyszertámogatás

15

12

60000

48000

temetési támogatás

3

1

71910

15000

krízistámogatás

0

1

0

30000

köztemetés költségeinek megtérítése
alóli mentesítés

0

0

0

0

ELUTASÍTÁS

1
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2021. IX. hó

2021. X. hó

III.
A megjelent fontosabb jogszabályok
37/2021. (IX. 21.) MNB
rendelet
1642/2021. (IX. 21.) Korm.
határozat
1643/2021. (IX. 21.) Korm.
határozat
540/2021. (IX. 24.) Korm.
rendelet

541/2021. (IX. 24.) Korm.
rendelet

542/2021. (IX. 24.) Korm.
rendelet
548/2021. (IX. 28.) Korm.
rendelet

549/2021. (IX. 28.) Korm.
rendelet
Köf.5017/2021/6. számú
határozat
2021. évi CII. törvény
13/2021. (IX. 29.) MEKH
rendelet

33/2021. (IX. 29.) AM
rendelet
Köf.5018/2021/4. számú
határozat
560/2021. (IX. 30.) Korm.
rendelet
561/2021. (IX. 30.) Korm.
rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről
Egyes
települési
önkormányzatok
beruházásainak
támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
A településeken megvalósuló közösségi, szakköri program
támogatásáról
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő
szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli
bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet,
valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi
szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő
alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú
támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
módosításáról, valamint a családok támogatásaival összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX.
14.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari
ellátásbiztonság
szempontjából
stratégiai
jelentőségű
nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs
eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.)
Korm. rendelet módosításáról
Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes
szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi
I. törvény módosításáról
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
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A
veszélyhelyzetre
tekintettel
a gyermeket
nevelő
magánszemélyek adóvisszatérítéséről
A veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának
fenntartása
érdekében
a személyijövedelemadó-bevallási
tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges
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48/2021. (IX. 30.) ITM
rendelet
19/2021. (X. 1.) NVTNM
rendelet

49/2021. (X. 1.) ITM
rendelet
7/2021. (X. 4.) CSTNM
rendelet
567/2021. (X. 6.) Korm.
rendelet
568/2021. (X. 6.) Korm.
rendelet
569/2021. (X. 6.) Korm.
rendelet
570/2021. (X. 6.) Korm.
rendelet
571/2021. (X. 6.) Korm.
rendelet
34/2021. (X. 6.) AM
rendelet
1704/2021. (X. 6.) Korm.
határozat
576/2021. (X. 12.) Korm.
rendelet
580/2021. (X. 12.) Korm.
rendelet

50/2021. (X. 12.) ITM
rendelet

51/2021. (X. 12.) ITM
rendelet

584/2021. (X. 14.) Korm.
rendelet

adatokról szóló 470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet
módosításáról
Egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
Egyes
közfeladatot
ellátó
közérdekű
vagyonkezelő
alapítványok, valamint alapítványi fenntartásba kerülő
felsőoktatási intézmények javára történő vagyonjuttatásokra
tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági
társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A családokért felelős tárca nélküli miniszter által
adományozható elismerésekről szóló 5/2021. (V. 6.) CSTNM
rendelet módosításáról
A nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi
kiegészítő emeléséről
A 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után
járó egyszeri juttatásról
A termőföld más célú hasznosításával járó vasúthatósági
engedélyezési eljárásoknak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos
szabályairól
A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.)
Korm. rendelet módosításáról
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.)
Korm. rendelet módosításáról
A megújuló energia előállítására szolgáló biomassza
fenntartható termesztésére vonatkozó egyes szabályokról
A
2021–2027
közötti
időszakra
szóló
Országos
Hulladékgazdálkodási Tervről
Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes
intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok
elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.)
Korm. rendelet módosításáról
A
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
tevékenység
minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű
szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról
Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII.
26.) ITM rendelet módosításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt a 14. életévét be nem töltött
kiskorú számára a szálláshely-szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos
okmány
bemutatási
kötelezettség
alóli
mentesítésről
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585/2021. (X. 14.) Korm.
rendelet

35/2021. (X. 14.) BM
rendelet

42/2021. (X. 19.) MNB
rendelet
7/2021. (X. 19.) MK
rendelet
12/2021. (X. 19.) IM
rendelet
Köf.5020/2021/6. számú
határozat
588/2021. (X. 20.) Korm.
rendelet
590/2021. (X. 20.) Korm.
rendelet
3/2021. (X. 20.) SZTFH
rendelet
Köf.5019/2021/6. számú
határozat
2021. évi CIV. törvény

37/2021. (X. 27.) BM
rendelet
Köf.5022/2021/6. számú
határozat
597/2021. (X. 28.) Korm.
rendelet
598/2021. (X. 28.) Korm.
rendelet
599/2021. (X. 28.) Korm.
rendelet
601/2021. (X. 29.) Korm.
rendelet
602/2021. (X. 29.) Korm.
rendelet
6/2021. (X. 29.) SZTFH
rendelet

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő
szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli
bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet
módosításáról
Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.)
KHVM rendelet, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és
állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII.
30.) KvVM rendelet módosításáról
A jegybanki alapkamat mértékéről
Az Aktív Magyarországért díj adományozásának rendjéről
A természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra,
adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével
összefüggő szabályokról szóló 21/2015. (IX. 2.) IM rendelet
hatályon kívül helyezéséről
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A 2021. év őszén tartott egyes rendezvényekre vonatkozó
eltérő szabályokról
Egyes kormányrendeletek módosításáról
A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános
költségátalány megfizetésének szabályairól
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági
tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV.
törvény módosításáról
Egyes
képzési
tárgyú
belügyminiszteri
rendeletek
módosításáról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
módosításáról
A munkahelyek koronavírus elleni védelméről
A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati
intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező
igénybevételéről
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet módosításáról
A bírósági végrehajtás szervezetéről
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8/2021. (X. 29.) SZTFH
rendelet
13/2021. (X. 29.) SZTFH
rendelet
14/2021. (X. 29.) SZTFH
rendelet
15/2021. (X. 29.) SZTFH
rendelet
16/2021. (X. 29.) SZTFH
rendelet
46/2021. (X. 29.) EMMI
rendelet
560/2021. (X. 29.) KE
határozat
1768/2021. (X. 29.) Korm.
határozat
605/2021. (XI. 2.) Korm.
rendelet
48/2021. (XI. 2.) EMMI
rendelet
53/2021. (XI. 2.) ITM
rendelet
Knk.II.40.646/2021/9.
számú végzés
1780/2021. (XI. 2.) Korm.
határozat
1781/2021. (XI. 2.) Korm.
határozat

607/2021. (XI. 5.) Korm.
rendelet
608/2021. (XI. 5.) Korm.
rendelet
22/2021. (XI. 5.) HM
rendelet
27/2021. (XI. 5.) AB
határozat

28/2021. (XI. 5.) AB
határozat

A bírósági végrehajtói díjszabásról
Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának
működtetésére vonatkozó részletes szabályokról
A felszámolók névjegyzékéről
A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes
vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól
A felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá
a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából
származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól
A kollegiális védőnői mentorrendszer működésével összefüggő
rendeletek módosításáról
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának
kitűzéséről
Az országos szúnyoggyérítési program végrehajtásához
szükséges intézkedésekről
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek
a népegészségügyi
célú
vastagbélszűréssel
összefüggő
módosításáról
A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási
szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
módosításáról
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1652/2021. (IX.
21.) Korm. határozat módosításáról
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok
jóváhagyásáról szóló 1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat
módosításáról
A nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggõ egyes
részletszabályokról
A népszámlálás elhalasztásával összefüggõ rendelkezésekrõl
szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes
szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet
módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második ütemérõl szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
egyes
rendelkezései
alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi
panaszok elutasításáról
A veszélyhelyzet idején a felsõoktatást érintõ egyes
szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
alaptörvény-ellenességének
megállapítására,
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611/2021. (XI. 8.) Korm.
rendelet

612/2021. (XI. 8.) Korm.
rendelet
613/2021. (XI. 8.) Korm.
rendelet
614/2021. (XI. 8.) Korm.
rendelet

616/2021. (XI. 8.) Korm.
rendelet
617/2021. (XI. 8.) Korm.
rendelet
618/2021. (XI. 8.) Korm.
rendelet
14/2021. (XI. 8.) MEKH
rendelet
3/2021. (XI. 8.) EMMI
határozat
2021. évi CXIII. törvény
Knk.IV.40.645/2021/19.
számú végzés
A Kúria közleménye
624/2021. (XI. 11.) Korm.
rendelet
625/2021. (XI. 11.) Korm.
rendelet

megsemmisítésére, valamint alkalmazási tilalom kimondására
irányuló bírói indítvány elutasításáról
A veszélyhelyzet ideje alatt teendõ, egyes szociális és
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekrõl,
valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak
a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt mûködési rendjérõl szóló
556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A munkahelyek koronavírus elleni védelmérõl szóló 598/2021.
(X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval
összefüggõ szabályok megállapításáról
Az egyes kultúrafinanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje
alatti eltérõ alkalmazásáról, valamint az egyes kulturális
finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérõ
alkalmazásáról szóló 140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet
módosításáról
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi
intézkedésekrõl szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet
módosításáról
A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának
szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
módosításáról
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggõ szakmagyakorlási
tevékenységekrõl szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
módosításáról
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak
és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.)
MEKH rendelet módosításáról
Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekrõl, illetve egyes
törvényeknek
a jogrendszer
koherenciájának
erõsítése
érdekében történõ módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény
93. §-a és 6. melléklete hatálybalépésérõl
Egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról
A Kúria végzése
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
veszélyhelyzet ideje alatt történõ eltérõ alkalmazásáról
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

627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt
történõ eltérõ alkalmazásáról

627/2021. (XI. 15.) Korm.
rendelet
49/2021. (XI. 15.) EMMI
rendelet

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
veszélyhelyzet ideje alatt történõ eltérõ alkalmazásáról
Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti
terveinek tartalmi követelményeirõl, valamint az egyes
egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet és az egészségügyi
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Knk.III.40.668/2021/2.
számú végzés
Knk.II.40.643/2021/2.
számú végzés
Knk.III.40.647/2021/18.
számú végzés
Knk.III.40.644/2021/15.
számú végzés

felsõfokú szakirányú szakképesítés megszerzésérõl szóló
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése

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. november 19.

Dr. Papp Antal
polgármester

Látta: Szász Éva
jegyző
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