Sorszám: I/2.
TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. áprilisi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából – az
alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos lapjában:
2013. évi XXXVI. törvény
A választási eljárásról
(MK. 2013. évi 66. szám, 2013. április 18.)
A Törvény az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a
nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament tagjai választásának szabályait
tartalmazza. A Törvény 2013. május 3. napján lépett hatályba.
2013. évi XLI. törvény
A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(MK. 2013. évi 66. szám, 2013. április 18.)
A Törvény módosítja
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt,
- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt,
- a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényt,
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt,
- a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényt,
- az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényt,
- a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényt, valamint
- az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvényt.
A Törvény 2013. április 19. napján lépett hatályba.
2013. évi XLIX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
(MK. 2013. évi 69. szám, 2013. április 25.)
A Törvény a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció leadási határidejét október 31. napjára
módosítja. A Törvény 2013. április 26. napján lépett hatályba.
2013. évi L. törvény
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
(MK. 2013. évi 69. szám, 2013. április 25.)
A Törvény többek között a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalaira vonatkozó
elektronikus információbiztonsági követelményeket, valamint az elektronikus rendszerek biztonsági
felügyeletére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Törvény 2013. július 1. napján lép hatályba.
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127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.
26.) Korm. rendelet módosításáról
(MK. 2013. évi 71. szám, 2013. április 30.)
A Rendelet módosítja a képviselő-testület összehívásának, mint törvényességi felügyeleti eszköznek, az
önkormányzati rendelet alkotmányossági felülvizsgálatának, valamint a törvényességi felügyeleti
bírságnak a szabályait. A Rendelet 2013. május 1. napján lépett hatályba.
30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben
nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
(MK. 2013. évi 71. szám, 2013. április 30.)
A Rendelet a 2013. évi gyermekétkeztetési támogatás részletes szabályait tartalmazza. A Rendelet 2013.
május 1. napján lépett hatályba.

Békés, 2013. május 23.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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