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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról
1
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2012. decemberi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából 

– az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos lapjában: 

 

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása 

(2012. december 31.) 

(MK. 2012. évi 177. szám, 2012. december 21.) 

Az Alaptörvény P) cikke helyébe a következő rendelkezés lép: 

A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, 

különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, 

amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki 

kötelessége.  

A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdés szerinti célok 

eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a 

mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.” 

 

 

2012. évi CLXXXVIII. törvény 

a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 

vételéről  

(MK. 2012. évi 164. szám, 2012. december 7.) 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nevelést-oktatást folytató intézmények 

2013. január 1-jével állami fenntartásba kerültek, de a 3.000 fő feletti lakosságszámú települések esetében 

(alapesetben) az intézmény működtetője az önkormányzat. Az állam intézményfenntartói jogköreit a 

202/2012. (VII.27.) Korm. rendelettel létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyakorolja. A 

köznevelési törvény e részének végrehajtását szolgálja a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény. Az 

intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodást a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésén 

fogadta el. A decemberi megállapodás mellékleteiben szerepeltek az átadásra kerülő ingatlanok, melyek 

használati szerződése a januári testületi ülésen kerül a Képviselő-testület elé.  

 

2012. évi CXCVI. törvény 

a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról  

(MK. 2012. évi 170. szám, 2012. december 15.) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Kormánynak a központi költségvetésről 

szóló törvényjavaslat benyújtása mellett elő kell terjesztenie azokat a törvényjavaslatokat is, amelyek az 

abban foglaltak megalapozásához szükségesek. A törvényt ennek az előírásnak tesz eleget. Módosításra 

került: 

1. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. 

évi LXXXIV. törvény  

2. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. 

törvény  

3. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény  

4. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
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5. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény  

6. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény  

7. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény  

8. A sportról szóló 2004. évi I. törvény  

9. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény  

10. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 

szóló 2008. évi XCIX. törvény  

11. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény  

12. A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CLXVI. törvény  

13. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

14. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

15. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

16. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  

 

2012. évi CCIV törvény 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről  

(MK. 2012. évi 172. szám, 2012. december 18.) 

Az Országgyűlés által elfogadott 2013. évi költségvetési törvény értelmében a települési 

önkormányzatokat megillető átengedett bevételek az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: a 

gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által 

beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg. A termőföld bérbeadásából származó 

jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a 

földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzatot megillető 

egyéb bevételek a teljesség igénye nélkül az alábbiak: a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen 

kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó 

eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és 

abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése 

alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési 

önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, a bírságot 

kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési 

szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a 

végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva 

foganatosította, és a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-

felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege. 

2012. évi CCVIII. törvény 

egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint 

egyéb célú módosításáról  

(MK. 2012. évi 178. szám, 2012. december 22.) 

 

A törvény alapvetően három fő szerkezeti részre tagolható, melyek mindegyike közvetlenül vagy 

közvetetten a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény megalapozását szolgálja, illetve az 

államháztartási gazdálkodás szabályaival, valamint az adózási témájú törvényekkel függ össze. 

1. A likvid hitelekre vonatkozó szabályozás egyszerűsítése, a likvid hitelek év végéig történő 



3. 

visszafizetésének erősítése végett szükséges definíciót módosítani. Az önkormányzati 

adósságkonszolidáció miatt szükségessé váló szerződésmódosításokhoz nem szükséges a 

Kormány előzetes hozzájárulása. 

2. A 2012. év során a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésekkel 

összefüggésben szükséges törvények módosítását, valamint az államháztartásról szóló törvény 

(Áht.) államháztartási alrendszereire vonatkozóan egyes költségvetési gazdálkodási szabályok 

kisebb jelentőségű korrekcióját is tartalmazza a javaslat. 

3. Az adózást, a számvitelt és a vállalkozásokra vonatkozó egyes törvények módosítását érintő 

javaslatok az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. 

évi CLXXVII. törvény módosításához kapcsolódóan szükséges, elsősorban jogtechnikai jellegű 

módosításokat és pontosításokat, valamint az időközben az adózási területet érintően felmerült, 

szükségessé vált egyéb módosításokat tartalmazza. 

 

2012. évi CCIX. törvény 

egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról  

(MK. 2012. évi 180. szám, 2012. december 27.) 

 

A törvény célja, hogy kiküszöbölje azokat az esetleges anomáliákat, amelyeket a hatályban lévő „A helyi 

önkormányzatokról” szóló törvény, valamint a 2011. évi „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 

törvény (Mötv.) változtatásai a mindennapi életben előidézhetnek.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbiak szerint módosult:  

Mhötv. 71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 

összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, 

vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 

15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. (2) A megyei jogú város polgármestere, a 

fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 

amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 

meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló 

illetményének összegével. (3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának 

időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben 

meghatározott illetmény 90%-ának összegével. (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben 

meghatározott összeg  a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; b) 40%-a 

az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; c) 60%-a az 1501–10 000 fő 

lakosságszámú település polgármestere esetében; d) 70%-a a 10 001–30 000 fő lakosságszámú település 

polgármestere esetében; e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. (5) 

A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű 

tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett 

írásbeli nyilatkozatával lemondhat. (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a 

megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

A Mhötv. 80. §-a a következő szöveggel lép hatályba: A főpolgármester-helyettes, a főállású 

alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke illetménye 70–90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. (2) A 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíja 70–90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy 

meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. (3) A 

főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei 

közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult.” Az (1) bekezdés kivételével a törvényi szabályozás a 2014. évi általános 

önkormányzati választások napján lép hatályba. 

A Mhötv. 82. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: A polgármester – pályázat alapján 

határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt. A tízezer főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és 

a tízezer főnél kevesebb együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati hivatalánál a 



4. 

polgármester – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára – kinevezheti, más 

önkormányzatnál, közös önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői 

kinevezés vezetői munkakörnek minősül, a jegyzőre, aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyző is 

kinevezhető. A szabályozás 2013. január 1-jén hatályba lépett.  

A Mhötv. 84. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: A polgármesteri hivatal és a közös 

önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése: 

a) települési polgármesteri hivatal esetén: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal; 

b) közös önkormányzati hivatal esetén: (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal; 

c) megyei önkormányzati hivatal esetén: (megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal; 

d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén: (település neve) Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala. A szabályozás 2013. január 1-jén hatályba lépett. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai az 

alábbiak szerint módosulnak:  

80. § (1) A képviselői megbízatás – a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 

összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati és gazdasági tisztséggel vagy megbízatással. A 

képviselő más kereső foglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a tudományos, oktatói, 

művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet kivéve – díjazást 

nem fogadhat el. (2) A képviselő miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi, 

miniszterelnöki biztosi, miniszterelnöki megbízotti vagy miniszteri biztosi tisztséget láthat el, illetve az 

Országgyűlés tisztségviselője lehet. (3) A miniszterelnök, miniszter, államtitkár képviselő nem lehet az 

Országgyűlés tisztségviselője és országgyűlési bizottság tagja.(4) A képviselő főpolgármesteri, 

főpolgármester-helyettesi, megyei közgyűlési elnöki, megyei közgyűlési alelnöki, polgármesteri, 

alpolgármesteri és helyi önkormányzati képviselői megbízatást (a továbbiakban együtt: polgármesteri 

megbízatás) láthat el. A képviselő polgármesteri megbízatásának fennállása alatt e törvényben 

meghatározott képviselői tiszteletdíjra nem jogosult. 

 

2012. évi CCXI. törvény 

egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról  

(MK. 2012. évi 180. szám, 2012. december 27.) 

 

2013 január 1-jén hatályba lépett jogszabályok folytán számos változás következett be a bíróságokon: 

létrejöttek a járásbíróságok, az új közigazgatási és munkaügyi bíróságok, illetve működésbe lép az e-

bíróság. A helyi, városi bíróságok ezentúl járásbíróságok lesznek, a fővárosi kerületi bíróságok megőrzik 

eddigi elnevezésüket. Az új helyi bírósági szint “a közigazgatási rendszer átalakításával létrejövő 

legkisebb közigazgatási területi egységnek, a járásnak mind elnevezését, mind szerveződési elveit követi” 

– olvasható a törvény indokolásában, amely nyitva hagyja a lehetőségét a helyi bírósági rendszer 

átalakításának a járások működésének tapasztalatai alapján. A fővárosi kerületi bíróságokon kívül 105 

helyi bíróság és 175 járás működik. A január 1-jétől létrejövő egységes szervezetű közigazgatási és 

munkaügyi bíróságok a fővárosban, illetve megyénként működnek majd, jobbára a törvényszéki 

székhelyen. A munkaügyi bíróságokkal való intézményi egyesülés nyomán a munkaügyi perekhez 

hasonlóan a közigazgatási perekben is másodfokon a törvényszékek járnak el. Az új szervezeti-hatásköri 

rendszertől a jogalkotó az ügyek másodfokú elbírálásának felgyorsulását várja. Az újonnan létrejövő 

különbíróságok regionális szakmai testületeiként közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok 

jönnek létre, a fővárosban egy, továbbá a 19 megyében még összesen 5. Az új bíróságok a jogelőd 

munkaügyi bíróságokon működnek tovább, a kezelőirodák is változatlanul az ügyfelek rendelkezésére 

állnak, akinek pedig folyamatban lévő  ügye van, az külön értesítést kap az eljáró bíróságtól. Az eddig 

törvényszékeken folyamatban volt közigazgatási perek átkerülnek az új különbíróságokra, új ügyszámot 

kapnak, de a régi alapján is beazonosíthatóak maradnak. Jobbára ugyanazok a bírák tárgyalják tovább az 

ügyeket. A közigazgatási ügyeket eddig másodfokon tárgyaló táblabírák a törvényszékeken folytatják 

tovább a fellebbezett ügyek elbírálását. Január 1-jétől működik az elektronikus bírósági kommunikáció és 

ügyfélkapcsolat, amelyet a törvényszékek elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyekben választhatnak az 

ügyfelek. Ezekben az ügyekben az interneten is lehet joghatályos beadványokat, például keresetet, 

különféle kérelmeket a bírósághoz intézni. Az ügyfél a kapcsolatot a bírósággal kizárólag elektronikus 



5. 

úton tartja, ám a bíróság az ellenérdekű fél részére papír alapú másolatot ad ki, tehát az elektronikus 

ügyfélkapcsolatot választó ellenfele nem kényszerül elektronikus kapcsolattartásra. Az elektronikus 

ügyfélkapcsolattal az ügyfelek hivatali időn kívül, személyes megjelenés vagy postai út nélkül juttathatják 

el beadványaikat a bíróságokhoz. A civil szervezetek közhiteles országos elektronikus nyilvántartása, 

valamint a csőd- és felszámolási ügyekben az elektronikus ügyfélkapcsolat az eredetileg tervezett 2013. 

január 1. helyett várhatóan 2014. július 1. napjától válik lehetővé. 

 

 

377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 

a nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről  

(MK. 2012. évi 174. szám, 2012. december 19.) 

2013. január 1-jétől 5,2 százalékkal emelkedett a 2013. január 1-jét megelőző időponttól megállapított 

vagy folyósított öregségi nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az özvegyi nyugdíj, a szülői nyugdíj, az 

árvaellátás, a baleseti hozzátartozói nyugellátás, a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, 

munkaképtelenségi, özvegyi járadék, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, 

munkaképtelenségi, özvegyi járadék, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, az átmeneti 

bányászjáradék, a balettművészeti életjáradék, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a baleseti 

járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által 

folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény szerinti közszolgálati járadék, és a katona, illetve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja 

után járó kiegészítő hozzátartozói támogatás. Az emelés megilleti a 2012. december 31-ét követő 

időponttól megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesült személyt is, ha ezt az ellátását 

újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy újraszámítás nélkül állapították meg, a megállapított 

rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási 

járadékában részesült személyt is, ha az ellátását az emelésre járadék megszűnését követő naptól 

állapították meg. Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több , fenti változás 

következett be. Az emelendő, 2013. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben 

kell folyósítani. Ha egy személy részére egyidejűleg több, a rendelet alapján emelendő ellátást 

folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni. Több ellátásra való jogosultságot érintő változás 

esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben 

kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan 

került volna folyósításra. A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2013. 

január 1-jétõl havi 81 510 forint összeghatárig folyósítható együtt. 

 

 

Békés, 2013. január 25. 

 

  

Tárnok Lászlóné 

jegyző 


