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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére a fontosabb jogszabályi 

változásokról
1
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

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

lapjában:  

 

Alaptörvény és annak módosításai 

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása 

(MK. 2013. évi 158. szám) 

Az Alaptörvény a következőképpen módosul: 

- VII. cikk (2)-(4) bekezdése helyébe a vallási közösségekről szóló, új rendelkezések 

lépnek; 

- VII. cikk az (5) bekezdéssel egészül ki, mely szerint a vallási közösségekre vonatkozó 

közös szabályokat sarkalatos törvény határozza meg; 

- IX. cikk (3) bekezdése helyébe a következő új rendelkezés lép: 

„(3) A  demokratikus közvélemény kialakulásához választási kampányidőszakban szükséges 

megfelelő tájékoztatás érdekében politikai reklám médiaszolgáltatásban kizárólag ellenérték 

nélkül, az  esélyegyenlőséget biztosító, sarkalatos törvényben meghatározott feltételek mellett 

közölhető.” 

- 25. cikk (5) és (6) bekezdése helyébe új rendelkezések lépnek, nevezetesen: 

„(5) A  bíróságok igazgatásának központi feladatait az  Országos Bírósági Hivatal elnöke 

végzi. Az  Országos Bírói Tanács felügyeli a  bíróságok központi igazgatását. Az  Országos 

Bírói Tanács és más bírói önkormányzati szervek közreműködnek a bíróságok igazgatásában. 

(6) Az Országos Bírósági Hivatal elnökét a bírák közül kilenc évre a köztársasági elnök 

javaslatára az Országgyűlés választja. Az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 

megválasztásához az  országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Az  

Országos Bírói Tanács tagja a  Kúria elnöke, további tagjait sarkalatos törvényben 

meghatározottak szerint a bírák választják.” 

- 37. cikk (6) bekezdése helyébe új rendelkezés lép; 

- 41. cikk (2)-(5) bekezdése helyébe új rendelkezések lépnek, melyek meghatározzák a 

Magyar Nemzeti Bank elnökének feladat- és hatáskörét, valamint, hogy a Magyar 

Nemzeti Bank szervezetének és működésének részletes szabályait sarkalatos törvény 

határozza meg.  

Hatályát veszti az Alaptörvény 27. cikk (4) bekezdés, 37. cikk (7) bekezdés, valamint a 42. 

cikk. 

Az Alaptörvény e módosítása 2013. október 01. napján lépett hatályba. 

 

2013. évi CXLIV. törvény 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

módosításáról 

(MK. 2013. évi 159. szám) 
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 (Legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny: 2013. évi 172. szám) 



A Kvtv. a következőképpen módosul: 

- 1. § helyébe új rendelkezés lép, mely az államháztartás központi alrendszerének 

bevételi és kiadási főösszegét állapítja meg; 

- 6. § (7) bekezdése helyébe új rendelkezés lép; 

- 11. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5)  A központi költségvetési szervként működő – köznevelési közfeladatot ellátó intézményt 

fenntartó  – felsőoktatási intézményt az  általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a  

35/B.  §-ban és a  35/D.  § (1) bekezdésében megállapított támogatások azonos jogcímen és 

feltételekkel illetik meg.” 

- 25. § a (20) bekezdéssel egészül ki; 

- 39. § (1) bekezdés helyébe a következő új rendelkezés lép: 

„(1) A 2013. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, 

a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja 

meg a 380 000,0 millió forintot.” 

- 81. §- sal egészül ki, nevezetesen: 

„81.  § A  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény 

módosításáról szóló 2013.  évi CXLIV. törvény (a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor 

az  e  törvény a  Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos 72.  § (9)–(12)  bekezdése 

alapján folyamatban lévő átvállalási eljárás a  törvény erejénél fogva megszűnik, és 

az államháztartásért felelős miniszter a  hitelező által – az  állam általi átvállalásra felkínált 

adósságrészhez kapcsolódóan – megfizetett összeget a Módtv. hatálybalépését követő 15 

napon belül visszautalja a hitelezőnek.” 

 

Hatályát veszti a 35. § (1) és (2) bekezdés, valamint a 72. § (9)-(12) bekezdés. 

E törvény a kihirdetést követő napon lépett hatályba.   

 

 

 

 

Békés, 2013. szeptember 18. 

 

  

Tárnok Lászlóné 

jegyző 
 


