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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére a fontosabb jogszabályi 

változásokról
1
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

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

lapjában:  

 

2014. évi XX. törvény 

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 

(MK. 2014. évi 75. szám) 

 

1. § (1) Magyarország minisztériumai a Miniszterelnökség mint elsősorban a kormányzati 

koordinációt ellátó minisztérium és a szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumok. 

(2) Magyarország szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumai a következők: 

a) Belügyminisztérium, 

b) Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

c) Földművelésügyi Minisztérium, 

d) Honvédelmi Minisztérium, 

e) Igazságügyi Minisztérium, 

f) Külgazdasági és Külügyminisztérium, 

g) Nemzetgazdasági Minisztérium, 

h) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 

E törvény 2014. június 6-án lépett hatályba. 

 

2014. évi XXIII. törvény 

Egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggő 

módosításáról 

(MK. 2014. évi 82. szám) 

 

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

törvény módosítása 

„1. § a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § A települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei 

lakosságszáma alapján kell meghatározni.” 

 

„4. § Az Övjt. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) a megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület 

választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte. 

(3) Polgármesterjelölt az, akit  

                                                 
 



a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a, 

b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén 

legalább 300 választópolgár,   

c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár  

jelöltnek ajánlott.  

(4) Főpolgármester-jelölt az, akit legalább 5000 fővárosi választópolgár ajánlott jelöltnek.” 

 

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) módosítása  

„15. § Az Mötv. 36. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: 

„(1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő 

tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges 

közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet 

a) a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, 

amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, 

Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe 

tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve  

a. ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, 

szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el; 

b. egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi 

dolgozó, köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény 

vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény 

vezetője, foglalkoztatottja, 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 

c) kormánytisztviselő; 

d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy 

szerződéses állományú tagja; rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, 

e) e)
 
jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselője, alkalmazottja; 

f) más települési önkormányzatnál képviselő; 

g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;  

h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, 

személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja; 

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint 

gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes 

közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.” 

 

E törvény az 1. alcím vonatkozásában 2014. május 27-én lépett hatályba, a 2. alcím a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napján lép 

hatályba.  

 

 

 

 

 

 

 



37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról (a továbbiakban 

Rendelet) 

(MK. 2014. évi 61. szám) 

 

A Rendelet hatálya kiterjed valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervre, 

szervezetre, gazdasági társaságra, természetes személyre, illetve a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 

ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a gyermekvédelmi szakellátást biztosító, 

valamint a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekre, és a közétkeztetés során betartandó és 

alkalmazandó előírásokat tartalmazza. 

A Rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

Békés, 2014. június 18. 

 

 

                                                                                     

                                                                                   Tárnok Lászlóné 

                                                                                     jegyző 


