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Sorszám: I/2. 
TÁJÉKOZTATÓ  

Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére a fontosabb jogszabályi 

változásokról1 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2012. februári testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása 
szempontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos 
lapjában: 
 
2012. évi V. törvény 

a közszolgálati tisztviselőkr ől szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és 
hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
(MK. 2012. évi 22. szám, 2012. február 27.) 

A törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti szabályokat 
tartalmazza. Így többek között rendelkezik arról, hogy az új törvény hatálybalépése nem érinti 
a fennálló jogviszonyokból fakadó jogokat és kötelezettségeket (feltéve, hogy a törvény 
eltérően nem rendelkezik), rendelkezik a közigazgatási versenyvizsgával összefüggő 
adatkezelésről, a munkaköri pótlék fizetésének átmeneti szabályairól, a Magyar 
Kormánytisztviselői Kar létrehozásával összefüggő átmeneti szabályokról, a köztisztviselői 
vezetői megbízás munkakörré történő átalakulásáról. A törvény a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvénnyel összefüggő egyéb törvények módosítását is tartalmazza. A törvény 2012. 
február 29-én lépett hatályba. 
 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól  
(MK. 2012. évi 27. szám, 2012. március 7.) 

Köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek az nevezhető ki, aki rendelkezik a feladata 
ellátásához szükséges feladatkörre meghatározott képesítések valamelyikével. A 
közigazgatási szerv belső szabályzatában alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-
külön, további szakképesítés, szakmai vagy közigazgatási gyakorlat, továbbá idegen nyelv 
ismerete is előírható. A rendelet 2012. március 10-én lépett hatályba. 
 
30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a 
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, 
valamint a távmunkavégzésről  
(MK. 2012. évi 27. szám, 2012. március 7.) 

A rendelet a közszolgálati tisztviselők jogviszonyát érintő munka- és pihenőidőre vonatkozó 
részletszabályokat határozza meg. A rendelet 2012. március 10-én lépett hatályba. 
 
31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról  
(MK. 2012. évi 27. szám, 2012. március 7.) 

A rendelet hatálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 
meghatározott közigazgatási szervekre és az ott foglalkoztatott kormányzati szolgálati 
jogviszonyban állókra, valamint a közszolgálati jogviszonyban állókra terjed ki. A rendelet 
meghatározza fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait. A rendelet szabályait a 2012. 
március 10-én és azt követően indult fegyelmi eljárásokban kell alkalmazni, függetlenül a 
kötelezettségszegés elkövetésének időpontjától. 
 

                                                 
1(Legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny: 2012. évi 33. szám; 2012. március 22.) 



2. 

 
8/2012. (II. 22.) KIM rendelet 

a közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról 
(MK. 2012. évi 20. szám, 2012. február 22.) 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjának  célja, hogy 
– a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében – 
felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban 
részesítse az anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi program szerint működő középfokú 
iskolák ajánlása alapján valamely nemzetiséghez tartozó, középiskolai kiemelkedő képességű 
tanulókat. Az ösztöndíj mértéke tanulónként, havonta hatvanezer forint, mely összeg a 
megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben kerül folyósításra. Az 
ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter – minden év április 15. napjáig – 
közzéteszi a Kormány honlapján. A felhívás tartalmazza a pályázaton részvételre jogosult 
nemzetiségi anyanyelvű és kétnyelvű középfokú oktatási intézmények felsorolását, az 
ösztöndíj megállapításának és folyósításának jelen rendeletben meghatározott feltételeit, a 
pályázat kötelező tartalmát, a benyújtás, továbbá a szerződéskötés határidejét. A pályázat 
benyújtásának határideje május 15. napja. A pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet 
részt, aki nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tartozik, tanulmányi eredménye a 
pályázat benyújtását megelőző tanév végén az e rendelet szerint számított 4.00 
átlageredményt eléri, más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem 
részesül, továbbá aki törvényes képviselőjével egyetemben a pályázat benyújtásával 
egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez. Az 
ösztöndíj időtartama a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelőző két 
tanév. Ösztöndíjban középiskolánként kettő, ezen belül évfolyamonként egy tanuló 
részesülhet. A rendelet 2012. február 24-én lépett hatályba.  
 
6/2012. (III. 1.) BM rendelet 

az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről  
(MK. 2012. évi 25. szám, 2012. március 1.)  

2012. évben új EU Önerő Alap támogatási igény az önkormányzati feladatok ellátását segítő, 
illetve biztosító vízgazdálkodási (vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési, árvízvédelmi, 
ivóvízminőség javító), környezetvédelmi (települési szilárdhulladék-lerakókat érintő 
rekultivációs programok végrehajtása tárgyú, települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek kialakítása tárgyú, szennyvízelvezetés és –tisztítási), egészségügyi alapellátási, 
fekvő- és járóbeteg-szakellátási célú intézményekben megvalósuló, valamint bölcsődei, 
óvodai nevelési és általános iskolai feladatokat ellátó intézményekben megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztésekhez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújtható 
be. A rendelet 2012. május 6-án lépett hatályba. 
 
 
 
Békés, 2012. március 22. 
 
 
  

Tárnok Lászlóné 
jegyző 


