
 

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 
                    J e g y z ő j é t ő l 
 
..…/2022.  

……. sz. tájékoztató 
 

a 2022. január 25-i polgármesteri döntéshez 
 

az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A veszélyhelyzet még tart, de tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány a 307/2021.(VI.5.) Korm. 
rendeletében arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a 
települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek 
bizottsága feladat-és hatáskörét maga gyakorolja. 
 
Az alábbiakban rövid, összefoglaló tájékoztatást adok a tisztelt Képviselő-testületnek az 
önkormányzat munkáját érintő fontosabb jogszabályokról és a Hivatal munkájáról. 
 
A legutóbbi soros testületi ülés óta megjelent, az önkormányzat munkáját érintő fontosabb 
jogszabályok ismertetése: 
 
 

 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket 
érintő beruházások támogatásáról /MK 221. szám/ 

 
 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről/MK 222. 

szám/ 
 

 2021. évi CXXXI. törvény a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi 
emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más 
intézkedésekről/MK 231. szám/ 

 
 741/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2021. évi eltérő alkalmazásáról 
/MK 236. szám/ 

 
 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának 

átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes 
szabályairól /MK 242. szám/ 

 
 813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási 

kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény, valamint a minimálbér és a garantált 
bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, 
valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény hatálybalépésére 
tekintettel egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről /MK 
244. szám/ 

 
 1/2022. (I. 11.) IM rendelet a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-

választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról /MK 3. szám/ 

 



 2 

 2/2022. (I. 11.) IM rendelet a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-
választás és országos népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási 
és belső ellenőrzési rendjéről /MK. 3. szám/ 

 
 3/2022. (I. 11.) IM rendelet az országgyűlési képviselők általános választásán és az 

azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák 
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és 
népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a 
fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai 
ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó 
nyomtatványokról /MK. 3. szám/ 

 
 7/2022. (I. 11.) KE határozat az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása 

kitűzéséről /MK. 3. szám/ 
 

 8/2022. (I. 11.) KE határozat országos népszavazás időpontjának kitűzéséről /MK. 3. 
szám/ 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Közlöny és az abban kihirdetett 
jogszabályok a www.magyarkozlony.hu oldalon teljes terjedelemben megtalálhatók. Hatályos 
joganyagok egyszerűen letölthetők még a Nemzeti Jogszabálytár www.njt.hu online felületéről 
is. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hivatal munkájáról a 2021. decemberi rendes ülésen számoltam be átfogóan. Az azóta eltelt 
időszak igen rövid.  
Jelenleg zajlanak az évzárások, nyitások, folyik a rendes munka minden területen. A pályázati 
beadási határidők rövidsége miatt több rendkívüli ülés tartására került sor.  
Magy örömünkre sikerült az önkormányzatnak megvásárolni a Városháza épületének 
BÁCSAGRO tulajdonrészét. Remélhetőleg így elhárult az akadálya az épület energetikai 
felújítása, valamint pályázat beadása elől.  
 
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjenek 
megvitatni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel [Mötv. 47. § (2) bekezdés 
alapján] elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Tárgy: Az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló 2022. január havi jegyzői tájékoztató 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló 2022. január havi jegyzői tájékoztatóban foglaltakat tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patocskai Ibolya jegyző 
 
A határozatról értesülnek: 
- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 

      2. Patocskai Ibolya jegyző, általa az önkormányzati hivatal osztályvezetői 
 
A Képviselő-testület nem kéri jelenteni a határozatban foglaltak végrehajtásának 
megtörténtét. 

 
Bácsalmás, 2022. január 14.                                                   Patocskai Ibolya 
 jegyző 
 

http://www.magyarkozlony.hu/
http://www.njt.hu/

