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Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. november 29-i ülésére 

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

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
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: 
 

 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet a különleges jogállású szerveknél és a helyi 
önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre 
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról /MK 184. szám/ 

 
 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével 

kapcsolatos szabályokról /MK 183. szám/ 
 

 Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben) /MK 177. szám/ 
 

 423/2022. (X. 28.) 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 szóló180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzet megszüntetéséről /MK 175. szám/ 

 

 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, 
illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről 
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról /MK 175. szám/ 

 

 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek 
hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről /MK 161. szám/ 

 
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! 

http://www.njt.hu/
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Október hónapban kezdődött a népszámlálás terepi munkája, mely november 20-án 
befejeződött. Jelenleg a pótösszeírás időszaka van. A terepi munka során igen sok problémájuk 
volt a számlálóbiztosoknak. Kezdetben nem volt megfelelő internetkapcsolat, nem működtek 
megfelelően a tabletek, rengeteg olyan online kitöltéssel szembesültek, ahol a címek ezáltal 
beduplikálódtak. Ez nagyon sok plusz egyeztetést kívánt a számlálóbiztosok és a lakosok 
között, amit utóbbiak néha zaklatásnak véltek. Folyik a pótösszeírás, már többen jelentkeztek, 
hogy valami miatt kimaradtak az összeírásból.  
 
Mátételkén a pénzügyes kolléganő felmondott, helyére egyelőre egy olyan kollégát találtunk, 
akinek az adóigazgatási feladatok lesznek a fő feladatai. December 1-től lesz új pénzügyes 
kolléga, legalábbis előreláthatólag, ő viszont ilyen munkakörben nem dolgozott még, így 
egyelőre be kell majd még tanulnia. Csikériára a nyugdíjba vonuló kolléga helyére is sikerült új 
kolléganőt találni, ő a betanulás után már a kirendeltségen dolgozik. Egyi bácsalmási adós 
kolléga is nyugdíjba megy, a helyére lépő kolléga is jelenleg betanul. 
 
Október végén részt vettek a kollégák az idei GDPR és Informatikabiztonsági képzésen, 
valamint novemberben az éves munkaegészségügyi vizsgálaton.  
 
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. november havi jegyzői tájékoztató 
 

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


