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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i ülésére a fontosabb jogszabályi 

változásokról
1
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014. áprilisi testületi ülés óta eltelt időszakban- a Képviselő-testület tájékoztatása 

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

lapjában:  

 

 

137/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 

Egyes sport és továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

(MK. 2014. évi 58. szám) 

 

4. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 

módosítása 

„5. § A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 

12.  § (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közszolgálati továbbképzés, a vezetőképzés, valamint a közigazgatási szakvizsgák 

költségeit a közigazgatási szerv az  NKE-nek a  foglalkoztatotti létszám alapján továbbképzési 

hozzájárulásként (a  továbbiakban: normatív hozzájárulás) fizeti. A  normatív hozzájárulás 

alapja az  illetményalap 73%-a, amelyet a  közigazgatási szerv két egyenlő részletben minden 

év január 31-éig, illetve június 30-áig a  közigazgatási szervnél tárgyév január 1-jén 

foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők létszámának alapulvételével fizet meg az  

NKE részére. Az  NKE a közigazgatási szerv részére igazolást állít ki a továbbképzési 

hozzájárulás megfizetéséről.” 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lépett hatályba. 

 

 

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 

(MK. 2014. évi 72. szám) 

 

3. Az anyakönyvvezető illetékességi területe 

„3. § (1) Az anyakönyvvezető illetékességi területe a  kinevezése szerinti képviselő-testület 

hivatalához tartozó települési önkormányzatok területére terjed ki.” 

 

4. Az anyakönyvbe bejegyzésre jogosult személyek feladatai és az anyakönyvvezető 

helyettesítése 

„4. § (2) Minden képviselő-testület hivatalában legalább egy, városban, megyei jogú 

városban és fővárosi kerületben legalább két anyakönyvvezetőt kell megbízni 

az anyakönyvvezetői feladatok ellátásával.” 

„5. § (1) Ha a településen az anyakönyvi igazgatási feladatok az anyakönyvvezető 

akadályoztatása vagy az anyakönyvvezetői feladatokat ellátó személy hiánya miatt nem 
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láthatóak el, a jegyző kérelmére a helyettesítésről a fővárosi és megyei kormányhivatal az  

illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testülete hivatalainak 

anyakönyvvezetői közül történő kijelöléssel gondoskodik.” 

Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

Békés, 2014. május 20. 

 

 

                                                                                     

                                                                               Tárnok Lászlóné 

                                                                                     jegyző 


