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3. sz. tájékoztató  
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. szeptember 27-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: 
 

 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes 
szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról /MK 99. szám/ 

 
 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet egyes államháztartási tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról /MK 111. szám/ 
 

 247/2022. (VII.11.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási jogviszony veszélyhelyzet alatti 
időtartamáról /MK 111. szám/ 

 
 28/2022. (VII. 12.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről /MK 114. szám/ 

 
 2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójáról /MK 118. szám/ 

 

 Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben) /MK 124. szám/ 
 

 49712022. évi XXIII. törvény egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények 
módosításáról /MK 125. szám/ 

 

 29/2022. (VII. 26.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről /MK 126. szám/ 
 

 2022. évi XXIV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról.  /MK 127. szám/ 
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 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről  /MK 127. 
szám 

 

 22/2022. (VII.29.)BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről /MK 128. szám/ 
 

 31/2022. (VIII. 30.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről /MK 140. szám/ 
 

 355/2022. (IX.19.) Korm. rendelet az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági 

forgalmazásának egyes kérdéseiről  /MK 152. 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 szünet után az első rendes testületi ülésünk a szeptemberi. Nyár révén a kollégák próbáltak 
kicsit pihenni, azonban a munka nem állt meg, nagyon sok feladatunk volt.  
 
A júniusi és a szeptemberi rendes ülés között 6 rendkívüli ülésünk volt, melyekre nagyrészt a 
pályázatok miatt volt szükség.  
 
Az idei évben jóval kevesebb gyermeket tudunk foglalkoztatni diákmunkásként, mint az elmúlt 
években. Júliusban 10 fő, augusztusban 15 fő 4 órában tudott dolgozni a művelődési 
központban, a turisztikai fejlesztéseken, az alapszolgáltatási központban és a konyhán.  
 
Július 21-25-ig egy 30 fős csoporttal egy pályázat keretében az olaszországi Granze városában 
egy mini „Játék határok nélkül” rendezvényen vettünk részt. 
 
Augusztus 15-én intézményvezetői megbeszélést tartottunk, ahol a legfőbb téma az időközben 
bekövetkezett energiaválság. Ezután több alkalommal is likviditási, pénzügyi megbeszélést 
tartottunk, hiszen át kellett gondolnunk a városháza energetikai felújítását valamint az 
intézmények idei fűtését is. 
A városházára beadott pályázatunk fűtéskorszerűsítés része gázra épült, azonban a gáz árának 
elszállása miatt ezt újra kell gondolnunk. Az idei télnek sem merünk már nekimenni a mostani 
fűtéssel, pellettel működő kazánt szerzünk be és azzal próbáljuk kiváltani a gázt, amennyire 
csak lehet. Ez a kazán a későbbiekben is alternatíva lehet az épület fűtésében. 
 
A 2021. évre előirányzott népszámlálást ebben az évben tartjuk meg, annak előkészítése a 
nyáron már megkezdődött. Megvannak a számlálóbiztosok, felülvizsgálók, mindannyian 
elvégezték a képzést, levizsgáztak, hamarosan megkötjük velük a szerződést is.  
 
Szeptember 5-én újra a Nemzeti Művelődési Intézet vendégei voltunk, ekkor Lakiteleken 
nézhettünk meg egy előadást., majd az NMI székhelyét mutatták be.  
 
 
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. 
 

 
 

http://www.magyarkozlony.hu/
http://www.njt.hu/
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Határozati javaslat: 
 
 
 
Tárgy: Az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló 2022. szeptember havi jegyzői 
tájékoztató 

 
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló 2022. szeptember 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. szeptember 22. 
 
 
 
 
 
 Patocskai Ibolya 
 jegyző 


