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Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. október 25-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: 
 

 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet az egyes intézmények földgázfelhasználásának 
szabályozásáról szóló354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról /MK 161. szám/ 
 

 23/2022.(IX.24.) IM rendelet egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról. 

 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Közlöny és az abban kihirdetett 
jogszabályok a oldalon teljes terjedelemben megtalálhatók. Hatályos joganyagok egyszerűen 
letölthetők még a Nemzeti Jogszabálytár www.njt.hu online felületéről is. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Október hónapban elkezdődött a népszámlálás terepi munkája is. Igen sok problémával 
szembesültek a számlálóbiztosok. Nem volt megfelelő az internetkapcsolat, nem működtek 
megfelelően a tabletek, rengeteg helytelen online kitöltéssel szembesültünk, főleg olyanoknál, 
akik pótlólag kértek kódot a kitöltéshez. Ráadásul az online kitöltés időszakát 
meghosszabbították, így időt elvéve a terepi munkáktól.  
 
Ebben a hónapban is több ellenőrzés volt, pályázati, valamint NAV-os ellenőrzés. Jelentős hibát 
egyik ellenőrzés sem tárt fel.  
 
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.njt.hu/
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Határozati javaslat: 
 
Tárgy: Az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló 2022. október havi jegyzői tájékoztató 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló 2022. október 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. október 24. 
 
 
 
 
 
 Patocskai Ibolya 
 jegyző 


