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3. sz. tájékoztató  
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. június 28-i ülésére 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.) 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: 
 
 

 2022. évi II. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról /MK 83. szám/ 
 

 Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása (2022. május 24.) /MK 84. szám/ 
 

 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, 
illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról /MK 85. szám/ 

 

 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzet megszüntetéséről /MK 85. szám/ 

 

 Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben) /MK 89. szám/ 

 
 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes 

szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról /MK 99. 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. 

http://www.magyarkozlony.hu/
http://www.njt.hu/
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2022.június 26. napjára kiírt roma területi választást nem tudtuk megtartani, ugyanis nem 
sikerült listát állítania egy szervezetnek sem.  
 
Június 8-án intézményvezetői megbeszélést tartottunk, ahol az aktuális problémákat beszéltük 
meg. Június 10-én óvodai tanévzáró értekezleten vettünk részt.  
 
Június 18-án a turisztikai attrakciók átadására került sor. Szeretném a kollégákat minden 
helyszínre elvinni, hogy közelebbről is megismerjék a fejlesztéseket, amelyek megvalósításáért 
többen évek óta dolgoztak. 20-21-én a turisztikai fejlesztések helyszíni ellenőrzése folyt, a 
hiányosságok pótlására 30 nap áll rendelkezésünkre.  
 
Ebben a hónapban kaptuk meg a diákmunkára felvehetők létszámát. Az idei évben sajnos jóval 
kevesebb gyermeket tudunk foglalkoztatni, mint az elmúlt években. Júliusban 11 fő, 
augusztusban 10 fő, 4 órában tud majd dolgozni a művelődési központban, a turisztikai 
fejlesztéseken, az alapszolgáltatási központban, a konyhán és a rendelőintézet recepcióján. A 
kiválasztott diákoknak 23-án tartottunk egy tájékoztatót az elvárásokról, munkahelyekről. 
 
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. június havi jegyzői tájékoztató 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló 2022. június 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. június 21. 
 
 
 
 Patocskai Ibolya 
 jegyző 


