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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról
1
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2013. januári testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából – az 

alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos lapjában: 

 

 

14/2013. (I. 25.) Korm. rendelet 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

módosításáról  

(MK. 2013. évi 12. szám, 2013. január 25.) 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az alábbi 

rendelkezéssel egészült ki: ha a helyi önkormányzatnál nincs az 52. § (6) bekezdés alapján 

kötelezettségvállalásra jogosult személy, a képviselő-testület a polgármester és az általa kijelölt személy 

átmeneti vagy tartós akadályoztatása idejére egyedi határozatában az önkormányzati hivatal 

alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó 

kötelezettségvállalás gyakorlására.” 

 

26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

módosításáról  

(MK. 2013. évi 21. szám, 2013. február 12.)  

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti működtetési feladatát ellátó települési önkormányzatot 

(a továbbiakban: köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat) a megkötött egyedi 

működtetési szerződés alapján működtetési kiadásokra kiterjedő kötelezettség terheli, és 

tevékenységekből származó bevétel illeti meg. A köznevelési intézmény működtetetése keretében a 

köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat kötelezően felel az állami intézményfenntartó 

központ részére ingyenesen használatba adott minden olyan dolog működőképességéért, üzemszerű 

használatának biztosításáért, amely a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat 

tulajdonában van és a megállapodás alapján a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat 

finanszírozási körébe tartozik. Nem kötelező feladatként a köznevelési intézményt működtető települési 

önkormányzat – az állami intézményfenntartó központtal megkötött egyedi működtetési szerződésben – 

kizárólag szakmai feladatellátás körébe tartozó dologi jellegű kiadásokat átvállalhat, illetve az őt 

megillető bevételről lemondhat az állami intézményfenntartó központ javára. Az állagmegóváson túl, a 

köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat saját döntése szerint és az állami 

intézményfenntartó központ egyetértésével egyaránt vállalhat rekonstrukciós, fejlesztési célú kiadásokat. 

A köznevelési intézményt működtető települési önkormányzatnak a köznevelési intézmény 

működtetésével összefüggő bevételeit és kiadásait azon az alapfeladaton (szakfeladaton) kell kimutatnia a 

könyvvezetése során, amelyre a ráfordítás történik, illetve amelyhez kapcsolódóan a bevételt elérte. 

 

 

Békés, 2013. február 22. 

 

  

Tárnok Lászlóné 

jegyző 
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(Legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny: 2013. évi 28. szám) 


