Sorszám: I/2.
TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. márciusi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából –
az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos lapjában:
Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása
(2013. március 25.)
(MK. 2013. évi 49. szám, 2013. március 25.)
Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom módosítja az Alaptörvénynek a házasság intézményére, az
alaptörvény-módosítások aláírására és kihirdetésére, az egyházak elismerésére, a kampányidőszak alatti
tájékoztatásra és a felsőfokú oktatásban való részesülés feltételeire vonatkozó szabályokat, továbbá
módosítja az Alkotmánybíróság határköreit és a záró rendelkezéseket. Az Alaptörvény negyedik
módosítása 2013. április 1. napján lépett hatályba.
92/2013. (III. 28.) Korm. rendelet
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet
módosításáról
(MK. 2013. évi 52. szám, 2013. március 28.)
A Rendelet a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítésre igényelhető támogatások igénylésének,
felhasználásának és elszámolásának szabályait határozza meg. A Rendelet 2013. április 5. napján lépett
hatályba.
2013. évi XXVII. törvény
A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő
módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról
(MK. 2013. évi 54. szám, 2013. március 29.)
A Törvény módosítja
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt,
- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvényt,
- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt,
- a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendeletet,
- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényt,
- a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényt,
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényt,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,
- az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvényt,
- a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvényt, valamint
- az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló
1991. évi XII. törvényt.
A Törvény 2013. április 1. napján lépett hatályba.
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2013. évi XXXI. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
(MK. 2013. évi 56. szám, 2013. április 3.)
A Törvény meghatározza a gépjárműadóból a települési önkormányzatot megillető százalékot, valamint
módosítja az adósságrendezési eljárásra vonatkozó szabályokat. A Törvény 2013. április 4. napján lépett
hatályba.
28/2013. (IV. 5.) EMMI rendelet
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról
(MK. 2013. évi 58. szám, 2013. április 5.)
A Rendelet módosítja a területi védőnő feladataira és a végzettségére vonatkozó szabályokat. A Rendelet
2013. április 20. napján lépett hatályba.
114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
(MK. 2013. évi 65. szám, 2013. április 16.)
A nemzeti értékek azonosításának, összegyűjtésének, rendszerezésének és nyilvántartásának rendjét,
valamint a hungarikummá minősítés folyamatát részletesen szabályozza a kormányrendelet. Bármely
állampolgár, civil és gazdasági szervezet kezdeményezheti, hogy szellemi és kulturális javaink,
szokásaink, jelképeink és egyedi termékeink közül valamelyik bekerüljön az alulról felfelé építkező
Magyar Értéktárba. Az egyes értékek értéktárakba való felvétele – egy erre rendszeresített adatlap
kitöltésével
–
települési,
megyei,
országos
vagy
külhoni
szinten
javasolható.
Helyi kezdeményezésre, az önkormányzatok döntése alapján jönnek létre a települési, a tájegységi és a
megyei értéktárak, amelyek a helyi szintű nemzeti értékeket tartalmazzák. Az ágazati értéktárakat az
egyes hatáskörrel rendelkező minisztériumok állítják össze. A Magyarország határain túl fellelhető,
magyar vonatkozású nemzeti értékek nyilvántartásba vételét a Magyar Állandó Értekezlet szakbizottsága
határozza meg. E nemzeti értékek kedvező elbírálás esetén a külhoni magyarság értéktárát gyarapítják. A
helyi és ágazati értéktárakban, továbbá a külhoni magyarság értéktárában szereplő, valamint az országos
jelentőségű nemzeti értékek közül – a szakmai ágazati szakbizottságok értékelése alapján – a Hungarikum
Bizottság választja ki, hogy mi kerüljön a Magyar Értéktárba. A Rendelet 2013. április 17-én lépett
hatályba.
Békés, 2013. április 18.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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