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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 
Tisztelt Aljegyző Asszony/Úr! 
Tisztelt Ügyfelünk! 
  
 
Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét az alábbiakra. 
 
- Megjelent a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015−2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Programról (továbbiakban: NKP) 
 
Az NKP utal arra (NKP 61. o.), hogy  környezetvédelmi törvény szerint a helyi önkormányzat 
településfejlesztési feladatai során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a 
környezeti állapot javítását. A településtervezés kifejezetten környezeti vonatkozású 
tervfajtája a települési környezetvédelmi program.  
 
Az NVP megfogalmazza a célok elérése érdekében - az önkormányzat, illetve a lakosság 
részéről - szükséges és kötelező intézkedéseket is. (NKP 71. o.) 
 
Az NVP elérhető (Nemzeti Környezetvédelmi Program megnevezéssel) az alábbi oldalon: 
 
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php 
 
- Megjelent a 126/2015.(V.27.) Korm. rendelet a helyi önkormányzat által kötött 
csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól (MK 72. szám, 
hatályba lépés: 2015. június 01.) 
 
A kormányrendelet az Nvtv., valamint a Mötv. szerint mellőzhető versenyeztetés esetén a 
helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan megyei (fővárosi) 
kormányhivatal jóváhagyására irányuló eljárás részletes szabályait tartalmazza. 
 
- Megjelent a T/5128. számú törvényjavaslat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény, 
valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról. 
 
A törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy amennyiben a közhasznú jogállású alapítványban az 
alapító – több alapító esetében valamennyi alapító – halála vagy jogutód nélküli megszűnése 
miatt az alapítói jogokat a kuratórium (kurátor) vagy a bíróság gyakorolja, és az alapítvány 
közhasznú tevékenységei között kizárólag vagy többségében a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény szerinti önkormányzati feladat szerepel, az alapítói jogok 
gyakorlójává az alábbiak szerint javasolt személy válik. 
 
Az előző bekezdésben foglalt feltételek esetében az alapítvány székhelye szerinti települési 
önkormányzat képviselő-testületét az alapítói jogok gyakorlójának személyére vonatkozóan 
javaslattételi jog illeti meg. 
 
A törvényjavaslat elérhető (Közhasznú alapítványokra vonatkozó különös szabályokról szóló 
törvényjavaslat megnevezéssel) az alábbi oldalon: 
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http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php 
 
- Megjelent a T/5137 számú törvényjavaslat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011 . évi CLXXXIX. törvény módosításáról.  
 
A törvényjavaslat indokolása egyrészt utal arra, hogy indokolt a polgármesterek bevonása a 
közfoglalkoztatással kapcsolatos szervezési feladatokba, melyet anyagilag is szükséges 
elismerni, másrészt ehhez azonban szükséges az összeférhetetlenségi szabályok módosítása, 
hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos megbízatás a jelzett települések polgármestereinél ne 
eredményezzen összeférhetetlenséget. 
 
A törvényjavaslat elérhető (Mötv. módosításáról (polgármesteri tisztség 
összeférhetetlenségéről) szóló törvényjavaslat megnevezéssel) az alábbi oldalon: 
 
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php 
 
További kellemes napot kívánok! 
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