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TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére a fontosabb jogszabályi 

változásokról
1
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2013. júniusi testületi ülés óta eltelt időszakban- a Képviselő-testület tájékoztatása 

szempontjából – az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos 

lapjában:  

 

197/2013. (VI.13.) Korm. rendelet 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításról 

(MK. 2013. évi 96. szám) 

A rendelet módosítja  

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

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

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

Korm. rendeletet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletet. 

A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

2013. évi LXXXIV. törvény 

Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 

nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról 

(MK. 2013. évi 97. szám) 

A törvény számos jogszabályt módosít, többek között – az Önkormányzatot érintő 

törvényeket:  

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt 

- a közjegyzőről szóló 1991. évi XLI. törvényt 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt 

- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt 

- a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

A törvény 2013. június 15. napján lépett hatályba. 

 

 

2013. évi LXXXV. törvény  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosításáról 

(MK. 2013. évi 97. szám) 
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 (Legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny: 2013. évi 137. szám) 



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) egy új bekezdéssel egészül ki, nevezetesen: 

„(9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.” 

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lépett hatályba. 

 

 

2013. évi CXVIII. törvény 

Egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a 

hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek 

lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról 

(MK. 2013. évi 108. szám) 

A törvény rendelkezik  

- egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról, 

- PPP-beruházásában létesített egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról, 

- egyes állami ingatlanok ingyenes egyházi, valamint közhasznú szervezet részére történő 

tulajdonba adásáról, 

- egyes a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok ingyenes állami 

tulajdonba adásáról. 

A törvény 2013. június hó 28. napján lépett hatályba.  

 

 

2013. évi CXXXIV. törvény 

Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 

(MK. 2013. évi 120. szám) 

A törvény értelmében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1.§ (3) bekezdése a következő k) 

ponttal egészül ki: 

(Közfoglalkoztató lehet:) 

„k) a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt 

közérdekű szolgáltató.” 

A törvény 2013. július 20. napján lépett hatályba. 

 

 

18/2013. (VII.17) KIM rendelet 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos 

nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, 

tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 

(MK. 2013. évi 123. szám) 

A rendelet tartalmazza a választási iroda vezetőjének feladatait, a választások pénzügyi 

fedezet folyósításának és felhasználásának szabályait. 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lépett hatályba. 

E rendelet 2014. augusztus 31. napján hatályát veszti. 

 

Békés, 2013. augusztus 21. 

 

  

Tárnok Lászlóné 

jegyző 


