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Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. február 28-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: 
 

 481/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet a mezei őrszolgálat fenntartási és működési 
költségéhez a központi költségvetésből biztosított hozzájárulás eltérő mértékéről /MK 195. 
szám/ 

 
 2022. évi LXXIII. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról /MK 211. 

szám/ 
 

 2022. évi LXXIV. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról /MK 211. 
szám/ 

 
 1644/2022. (XII. 21.) Korm. határozat a háborús veszélyhelyzet okozta energia-

áremelkedés hatásai enyhítése érdekében a települési önkormányzatok részére 
biztosítandó támogatásérdekében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 
szólótörvény szerinti egyes kiadási előirányzatokra vállalható kötelezettségek felső 
korlátjának megállapításáról /MK 211. szám/ 

 
 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében 

meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 
szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól /MK 214. szám/ 

 
 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének 

a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól /MK 220. szám/ 
 

 Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben) /MK 1. szám/ 
 

 10/2023. (I. 19.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról /MK 9. szám/ 
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 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos 

veszélyhelyzeti szabályokról /MK 11. szám/ 
 

 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet a munkába járás címén adható költségtérítés egyes 
szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról /MK 14. szám/ 

 
 27/2023. (II. 1.) Korm. rendelet az egyes intézmények földgázfelhasználásának 

szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról /MK 17. 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! 
 
A hivatal munkájáról a 2022. decemberi rendes ülésen számoltam be átfogóan. Azóta eltelt közel 
két hónap, hiszen januárban soros testületi ülés nem volt.  
 
Egy évvel ezelőtt, januárban írtam a tájékoztatómban, hogy sikerült az önkormányzatnak 
megvásárolnia a Városháza épületének a BÁCSAGRO tulajdonrészét. Így elhárult az akadálya 
az épület energetikai felújítására szolgáló pályázat beadása elől.  
 
A pályázat beadásra is került, megnyertük, sőt a felújítás el is kezdődött. December végén a 
konyha egy részén sikerült a nyílászárókat kicserélni, majd január 8 után folytatódott az épület 
egészén a nyílászárók cseréje.   
 
Majdnem ezzel egyidőben a régi, már-már használhatatlan gázkazánokat kicseréltük egy 
nagyteljesítményű, pellettel működő kazánra, melynek beüzemelése is megkezdődött. A 
nyílászárók és a kazánok cseréjének következtében látványosan és érezhetően javul a 
hőérzetünk, a meleg már nem távozik az ablakokon.  
 
Az épületen belül a takarítások is lassan befejeződnek, köszönet ezért a közfoglalkoztatott 
takarítóinknak valamint a kollégáknak, hiszen ők is igencsak kivették részüket a munkákból. Hátra 
vannak még a külső javítások, ám azt a napokban érezhető mínuszok miatt most folytatni nem 
tudják.  
 
A másfél hónapos felújítási munka azonban még nem ért véget, hiszen a pályázat második 
részében a belső fűtési rendszer korszerűsítésére, cseréjére kerül sor, bízom benne, hogy még 
a nyáron, a fűtési szezon előtt végzünk a munkákkal. Tapasztalva a mostani hidegben történő 
munkavégzést, nagyon nem lenne szerencsés, ha a fűtési szezonban kerülne sor a hőleadók 
cseréjére. 
 
Jelenleg már folyik a rendes munka minden területen. Az új kollégák is lassan beilleszkednek, 
tanulják a feladataikat. 
 
Február 8-án a polgármesterrel, helyi szakszervezeti titkárral, a szociális és hatósági 
osztályvezetővel valamint az aljegyzővel megbeszélést tartottunk egy esetleges bérrendezéssel 
kapcsolatban. Sajnos emelésre jelenleg nem látunk sok esélyt, de figyeljük a lehetőségeket, 
hiszen a köztisztviselői réteget is sújtja az infláció, a rezsi és az élelmiszerek árának nagymértékű 
emelkedése. 
 
 
 
 
 
 

http://www.njt.hu/
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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 2023. február havi jegyzői tájékoztató 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat munkáját 
érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
szóló 2023. február 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, 2023. február 16 
. 
 
 
 
 
 
 Patocskai Ibolya 
 jegyző 


