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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról
1
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos lapjában: 

 

2013. évi LXXV. törvény 

Az önkormányzati segély kiadásával összefüggő törvénymódosításokról  

(MK. 2013. évi 91. szám) 

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 bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt, 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, 

- a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényt, valamint 

- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmében a települési önkormányzat 

képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 

vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint 

önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem 

minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. A Törvény 2013. június 15. napján lépett 

hatályba. 

 

2013. évi LXXVI. törvény 

Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges 

módosításáról 

(MK. 2013. évi 91. szám) 

A Törvény több jogszabály között módosítja az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

hatáskörre, házasságkötésre, névváltozásra, névviselésre, valamint anyakönyvvezetésre vonatkozó 

szabályait. A Törvény 2013. július 1. napján lép hatályba. 

 

154/2013. (V. 24.) Korm. rendelet 

A kisajátítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról  

(MK. 2013. évi 80. szám) 

A Rendelet módosítja 

- a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. 

rendeletet, 

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, 

- a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) 

Korm. rendeletet, 

- a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének 

és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendeletet, valamint 

- a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásának részletes szabályairól szóló 

289/2012. (X. 11.) Korm. rendeletet. 

A Rendelet 2013. május 25. napján lépett hatályba. 
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176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet 

Egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódó módosításáról  

(MK. 2013. évi 87. szám) 

A Rendelet módosítja 

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rendeletet, 

- a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I: 

11.) Korm. rendeletet, 

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet, 

- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. 

rendeletet, 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletet, 

- az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. 

(XII. 15.) Korm. rendeletet, 

- a szakmai vizsga megszerzésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési 

tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendeletet, 

- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 

feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet, 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 

szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet, 

- a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 

konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat 

egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet, 

- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletet, 

- a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának 

ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes 

szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági 

feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet, 

- a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletet, 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet, 

valamint hatályon kívül helyezi az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 

szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletet. 

A Rendelet 2013. június 4. napján lépett hatályba. 

 

19/2013. (V. 22.) BM rendelet 

A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját 

forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról  
(MK. 2013. évi 79. szám) 

A Rendelet tartalmazza a BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásának céljait és feltételeit, a 

támogatás mértékét, a pályázat benyújtásának és elbírálásának szabályait, és a támogatás felhasználásának 

ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. A Rendelet 2013. május 23. napján lépett hatályba. 

 

 

Békés, 2013. június 21. 

 

  

Tárnok Lászlóné 

jegyző 


