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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére a fontosabb jogszabályi 

változásokról
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2013. decemberi testületi ülés óta eltelt időszakban- a Képviselő-testület tájékoztatása 

szempontjából – az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos 

lapjában:  

 

2013. évi CCIII. Törvény  

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról 

(MK. 2013. évi 202. szám) 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosítása 

„3. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) a következő 111/A. §-sal egészül ki: 

„111/A. § Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik 

elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó 

zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási 

kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az 

államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.” 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 

„24. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § 

(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a)–(3b) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda 

nyitva tartásának rendjét. 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében 

lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).” 

 

2013. évi CCVIII. Törvény  

Egye törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 

(MK. 2013. évi 205. szám) 

1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása 

„5. § A Ve. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„75. § (1) A választási irodák 

a) ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat, 

b) gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási 

információs szolgálatot működtetnek, 

c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási 

bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket, 

d) biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és 

technikai feltételeit, 
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e) megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását, 

f)gondoskodnak a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, illetőleg 

megsemmisítéséről, 

g) ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat, 

h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, 

feladatkörükben eljárva működtetik a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges 

választási információs rendszereket, 

i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a 

választás eredményének megállapításához, 

j) ellátják a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.” 

2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény módosítása 

„30. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény (a továbbiakban: Övjt.) 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A polgármester és a főpolgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy 

jelöltre szavazhat.” 

 

„31. § Az Övjt. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14. § Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes 

szavazatot kapta. A választás szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat.” 

 

 

 

2013. évi CCXXVI. Törvény 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról 

(MK. 2013. évi 213. szám) 

„2. § Az Ltv. a következő 23/A. §-sal egészül ki: 

„23/A. § (1) Önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő lakás bérlete e törvény erejénél 

akkor szűnik meg, ha 

a) a lakás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházással érintett területen helyezkedik el, és 

b) a bérleti jogviszony fennmaradása egyúttal a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházás megvalósítását akadályozza.” 

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lépett hatályba. 

 

 

2013. évi CCLII. Törvény 

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 

módosításról 

(MK. 2013. évi 222. szám) 

71. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 

módosítása 

„71. § (1) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 

(a továbbiakban: helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény) 9. § (3) 

bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Nem jelölhető ki pénzügyi gondnoknak) 

„a) aki az önkormányzat polgármestere, képviselő-testületének tagja, költségvetési 

intézményének vezetője és dolgozója, illetve ezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 



évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, e 

minősége fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított 3 évig.” 

 

77. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása 

„77. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 

temetőkről és a temetkezésről szóló törvény) 3. §-a a következő k) ponttal egészül ki: 

(E törvény alkalmazásában) 

„k) szociális temetés: az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes 

közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő 

koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes.” 

(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény 24/C. §-a a következő (4) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(4) Szociális temetés esetén a holttest temetőn kívüli szállításának költségét az állam viseli, a 

szállítást az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat szervezi meg.” 

 

83. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosítása 

„83. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A helyi önkormányzat jogi személy, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény jogi 

személyekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 

képviselő-testületet a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester képviseli.” 

 

 

Békés, 2014. január 23. 

 

 

 

Tárnok Lászlóné 

        jegyző 

 

 

 

 

 


