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Sorszám: I/2. 
TÁJÉKOZTATÓ  

Békés Város Képviselő-testülete 2012. május 24-i ülésére a fontosabb jogszabályi 

változásokról1 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

2012. évi XXXVIII. törvény  

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és 
az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
(MK 2012. évi 51. szám, 2012. április 27.) 

A törvény meghatározza az átvett feladat, az átvett vagyon és a települési önkormányzat 
fogalmát. Átvett feladat: a törvény 1. és 2. mellékletében meghatározott egészségügyi 
intézmény által, a feladat átvételét megelőzően a települési önkormányzat felelősségi körébe 
tartozó egészségügyi közszolgáltatás részeként végzett fekvőbeteg-szakellátási vagy 
fekvőbeteg- és hozzá kapcsolódó járóbeteg-szakellátási feladat, valamint az 1. mellékletben 
meghatározott szolgáltatók esetében a feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató működtetésére 
irányuló intézmény-fenntartási kötelezettség. Átvett vagyon: a települési önkormányzat 
valamennyi ingó és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga, amelyek kifejezetten és 
nevesítetten az átvett feladathoz, valamint az átvett intézményekhez kapcsolódnak. Ideértve 
az 1990 után egészségügyi ellátás céljára kapott olyan ingatlant, amelynek egészségügyi 
funkciója megváltozott és egyéb közfeladat ellátására nem került hasznosításra, továbbá 
ideértve a gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését is, valamint a költségvetési 
szervként működő átvett intézmények valamennyi ingó és ingatlan vagyonát, vagyoni értékű 
jogát, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését. Települési önkormányzat: az 
önkormányzati törvény szerint meghatározott települési önkormányzat a Fővárosi 
Önkormányzat kivételével 

A törvény rendelkezik az egészségügyi intézményekhez köthető települési 
önkormányzati vagyon és alapítói, és fenntartói jogok állami átvételének időpontjáról (2012. 
május 1.), valamint rendezi a jogutódlást. Az európai uniós támogatások kivételével az átvett 
feladat, intézmény és vagyon tekintetében a települési önkormányzatok általános jogutóda a 
magyar állam, melyet a kijelölt szerv képvisel harmadik személyekkel szemben.  Az átvett 
vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlóját az állami vagyonról szóló törvény 
alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a joggyakorlás egyes szabályainak 
meghatározásával rendeletben jelöli ki. A feladatok ellátását fedező önkormányzati vagyon 
biztosítása és védelme érdekében az átvétel időpontjáig a kötelezettségvállalások eljárási 
rendje külön szabályozást kap, a törvény rendelkezik az átvétel módjáról, az átadás-átvétel 
megtörténtéig elidegenítési és terhelési tilalomról.  A települési önkormányzat az állam által 
átvételre kerülő vagyonelemeket e törvény hatálybalépését követően nem idegenítheti el, nem 
terhelheti meg, a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptőkéjét nem csökkentheti. Ez alól 
kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési 
önkormányzat e törvény hatálybalépését megelőzően már döntést hozott, és az abból befolyó 
bevételt a települési önkormányzat a 2012. évi költségvetésében betervezte. Amennyiben e 
törvény hatálybalépését megelőző öt éven belül az átadással érintett települési önkormányzat 
az átvett intézmény feletti rendelkezést biztosító gazdasági társasági részesedését ellenérték 
fejében szerezte meg, részére a szerzéskor ténylegesen kifizetett ellenértéket a Magyar Állam 
egyösszegű kártalanításként megfizeti. 

                                                 
1(Legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny: 2012. évi 59.) 
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A törvény előírja a felek együttműködési kötelezettségét, valamint biztosítja azt, hogy a 
fenntartóváltozás és a vagyonmozgás nem befolyásolja az átvett intézmény működését. Az 
átvételre kerülő egészségügyi intézményeihez kapcsolódó önkormányzat fizetési 
kötelezettségének átvételével együtt rendezi a törvény ezen kötelezettségek fedezetének 
biztosítását. Az adósságkezelés az ÁKK Zrt. feladata, míg az egyéb kötelezettségek fedezetét 
a kijelölt szerv költségvetésében kell biztosítani. A törvény rendezi az önkormányzat 
állományában az egészségügyi intézmények irányításával, felügyeletével foglalkozó 
munkatársak továbbfoglalkoztatására vonatkozó szabályokat is, valamint kötelezően előírja az 
átvett intézmények vezetésére a pályáztatást. (2012. május 1-jével állami tulajdonba kerülő 
egészségügyi intézmények körébe tartozik a békéscsabai, Réthy Pál Városi Kórház 
Rendelőintézet, a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.) 

 A törvény 2012. április 28-án lépett hatályba, valamint egyes rendelkezései 2012. július 
1-jén fognak hatályba lépni. 

 

83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által 
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról  
(MK 2012. évi 48. szám, 2012. április 21.) 

 

A rendelet hatálya a közigazgatási elektronikus szolgáltatásokra, azok működtetőire, 
üzemeltetőire, a közigazgatási elektronikus szolgáltatások nyújtásában részt vevő 
szervezetekre és személyekre, valamint a közigazgatási elektronikus szolgáltatások igénybe 
vevőire terjed ki. A rendelet 2012. április 22-én lépett hatályba. 
 

85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 
(MK 2012. évi 48. szám, 2012. április 21.) 
 

A rendelet értelmében a hatóság köteles az elektronikus ügyintézést biztosító informatikai 
rendszerét olyan módon kialakítani, hogy az ügyfélszolgálatán intézhető ügyek tekintetében 
az egyablakos ügyintézés lehetősége biztosított legyen. Az egyablakos ügyintézés az 
ügyintézés olyan módja, amelynél az ügyfél több, a hatóság hatáskörébe és illetékességébe 
tartozó eljárást bonyolíthat le és ennek kapcsán minden alaki követelménynek eleget tehet. 
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási ponton az elektronikus ügyintézés 
feltételeit biztosítani kell. Az elektronikus iratok és az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 
egyéb, jogszabályban meghatározott adatok megőrzéséről a hatóság jogszabályban 
meghatározottak szerint gondoskodik.  
Ahol az elektronikus kapcsolattartás lehetősége biztosított, az ügyfél eltérő tartalmú 
ügyintézési rendelkezése hiányában elektronikus kapcsolattartás keretében beadványát e 
jogszabály szerint, hatósági ügyintézés során használható elektronikus aláírással ellátott 
elektronikus dokumentumként vagy a jogszabályban meghatározott körben a külön 
jogszabály szerinti ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében nyújthatja be.  
Ha az adott eljárástípusban az elektronikus kapcsolattartás lehetősége biztosított, a hatóság az 
eljárástípus eljárási cselekményeit, valamint a tájékoztatást és egyéb ügyintézési 
mozzanatokat elektronikus úton a jogszabály által meghatározott azonosítási biztonsági 
szintek szerint köteles biztosítani. A rendelet 2012. április 22-én lépett hatályba. 
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92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 

a települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes 
szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
(MK 2012. évi 51. szám, 2012. április 27.) 

 
A rendelet meghatározza a települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének 
részletes szabályait. A rendelet alkalmazásában átvett intézmény: a települési 
önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 1. melléklete 
alapján átvételre kerülő intézmények. Az intézmények átvételének lebonyolítását, illetve a 
vagyon átvételének lebonyolítását a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) végzi. A rendelet 2012. április 28-án lépett hatályba. 
 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 
(MK 2012. évi 56. szám, 2012. május 10.) 

 
A rendelet hatálya kiterjed a közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, az út 
műtárgyai és tartozékai építésére, forgalomba helyezésére és megszüntetésére. Az építéshez, 
forgalomba helyezéshez, megszüntetéshez a közlekedési hatóság engedélye szükséges. A 
rendelet meghatározza azokat az esetköröket, amikor nem szükséges a hatóság engedélye a 
meglévő út területén végzett munkák során. A rendelet szabályozza az utakra vonatkozó 
hatósági engedélyek fajtáit - elvi építési engedély, építési engedély, forgalomba helyezési 
engedély, fennmaradási engedély, megszüntetési engedély, műtárgy kiviteli terv jóváhagyása, 
építési engedélytől való eltérési engedély - valamint az ezekre vonatkozó eljárási szabályokat. 
A rendelet 2012. május 18-án lépett hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult 
és megismételt engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni. 
 

24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 

a civil szervezetek információs rendszeréről 
(MK 2012. évi 49. szám, 2012. április 25.) 

 
E rendelet alkalmazási köre kiterjed minden Civil Információs Portálon közzéteendő adatra. 
Adat: jogszabály rendelkezése alapján a Civil Információs Portálon közzéteendő vagy e 
rendelet alapján elérhetővé tett tény, adat, nyilatkozat vagy egyéb dokumentum. 

A rendelet szabályozza a civil szervezetek adatszolgáltatására vonatkozó szabályokat, 
melynek értelmében a civil információs centrumok a Civil törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek elektronikus úton tesznek eleget. A nyilvános pályázat 
nyertesei jogosultak a miniszter által adományozott civil információs centrum cím viselésére 
az együttműködési megállapodásban meghatározott időszak alatt. Minden megyében, 
valamint a fővárosban a pályázaton nyertes civil szervezet működteti a civil információs 
centrum szolgáltatásait, a támogatási időszak alatt használhatja a civil információs centrum 
megnevezést. A Civil Információs Portált 2012. június 30. napjáig kell üzembe helyezni. Az 
adatfelelős a Civil Információs Portál üzembe helyezését követő 30 napon belül köteles az 
első adatokat közölni, ezt követően az adatszolgáltatást az adatátadási módtól függően 
folyamatosan, illetve rendszeresen biztosítani. A rendelet 2012. május 3-án lépett hatályba, 
egyes rendelkezései 2012. június 30-án lépnek hatályba. 

 
 
 
 



4. 

1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat 

az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról 
(MK 2012. évi 50. szám, 2012. április 26.) 

 
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott helyi 
önkormányzatok érdekképviseleti szabályainak érvényesülése céljából létrehozott, a Kormány 
mellett működő javaslattevő, tanácsadó, konzultatív testület. A Tanács feladat- és hatáskörei: 

- konzultáció a helyi önkormányzati rendszer, valamint a helyi önkormányzatok 
által ellátott közszolgáltatásokat érintő stratégiai kérdésekről, különös 
figyelemmel az önkormányzati rendszer megújítására, 

- konzultáció az éves költségvetés önkormányzatokat érintő kérdéseiről,  
- javaslattétel a kormány számára, különös tekintettel a jogalkotási feladatokra. 

A Tanács tagjai a belügyminiszter (Tanács elnöke), a Belügyminisztérium önkormányzatokért 
felelős államtitkára (Tanács alelnöke), a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi 
közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára, az országos önkormányzati 
érdekszövetségek elnökei, továbbá – a megyei intézmény fenntartó központok által jelenleg 
ellátott intézményfenntartói feladatok átadás-átvételével kapcsolatos eljárásainak végleges 
lezárásáig tagként, ezt követően pedig tanácskozási joggal – a nemzeti erőforrás miniszter. A 
Tanács tagjai helyettesítésükre eseti megbízást adhatnak. A Tanács elnöke a Tanács ülésének 
egyes napirendi pontjaihoz tanácskozási joggal hívja meg a napirendi ponttal érintett 
szakterületért felelős állami vezetőt. A Tanács bármely tagja kezdeményezheti eseti meghívott 
részvételét. A tagok díjazásban nem részesülnek. 
A határozat 2012. április 27-én lépett hatályba. 
 
Békés, 2012. május 17. 
 
 
  

Tárnok Lászlóné 
jegyző 

 
 
 
 


