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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2012. szeptemberi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából 

– az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny hivatalos lapjában: 

 

2012. évi CXLV. törvény 

Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról 

(MK. 2012. évi 136. szám, 2012. október 15.) 
 

A törvény célja a szabályozási környezet szigorítása. A törvény indokolása értelmében a helyi 

önkormányzati képviselői, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatás a közélet 

szempontjából kiemelten fontos tisztség, melynek elnyerése a választópolgárok bizalmának 

megtestesülését jelenti, a közügyek intézésére adott széles körű társadalmi felhatalmazást és legitimációt 

biztosít. Akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó vagy részben felfüggesztett 

szabadságvesztésre ítélnek, és méltatlan arra, hogy a közügyekben részt vegyen, azok gyakorlásától el 

kell tiltani. A közügyektől eltiltott nem rendelkezik választójoggal, valamint az ítélet jogerőre 

emelkedésével elveszti mindazon tagságát, állását, tisztségét vagy megbízatását, amelynek elnyerését a 

közügyektől eltiltás kizárja. Az önkormányzati képviselő is elveszti mandátumát, ha szándékos 

bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték. 

A törvény kimondja, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő mandátuma megszűnik abban az 

esetben, ha szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, függetlenül attól, hogy 

büntetése végrehajtandó vagy részben felfüggesztett. Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete, közgyűlése megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akinek 

az állammal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és 

azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési 

halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi, akinek a 

gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített 

követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét, és a bírósági határozat szerinti helytállási 

kötelezettségét nem teljesítette, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, 

aki a valóságnak nem megfelelő vagyonnyilatkozatot tett. A törvény november 15-én lép hatályba.  

 

270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet 

A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól  

(MK. 2012. évi 126. szám, 2012. szeptember 25.) 

A rendelet a központi költségvetésben a Kormány egyedi határozatban biztosított beruházás-ösztönzési 

célú költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket, a támogathatók körét, a támogatás 

felhasználásának és elszámolásának szabályait tartalmazza. A rendelet 2012. szeptember 26-án lépett 

hatályba. 

 

272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 

Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról  

(MK. 2012. évi 128. szám, 2012. szeptember 28.) 

A rendelet módosítja a 

- munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-

toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendeletet, 

- foglalkoztatás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletet, 
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- Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált 

programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek 

rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 

132/2009. (VI. 19.) Korm. rendeletet, 

- Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 

175/2010. (V. 13.) Korm. rendeletet, valamint a 

- közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletet. 

A Rendelet 2012. október 1-jén lépett hatályba. 

 

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről  

(MK. 2012. évi 128. szám, 2012. szeptember 28.) 

A rendelet tartalmazza a közszolgálati tisztségviselők továbbképzésének szervezetrendszerét, 

továbbképzési kötelezettségeit, finanszírozását, a továbbképzési programokat, és továbbképzés 

tervezésének szabályait. 

A rendelet 2012. szeptember 29-én lépett hatályba. 

 

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 

A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről 

(MK. 2012. évi 131. szám, 2012. október 4.) 

A rendelet meghatározza a tanári szakképzettség elemeit, a tanárképzés szakosodási rendjének általános 

szabályait, a tanári mesterszakok jegyzékét, valamint a tanári felkészítés közös követelményei és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit. A rendelet október 12-én lépett hatályba.  

285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 

Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól 

(MK. 2012. évi 133. szám, 2012. október 9.) 

A rendelet meghatározza az önerő-támogatások közös szabályait, a visszatérítendő és vissza nem 

térítendő önerő-támogatások speciális szabályait, az önerő alap kezelésére, nyilvántartására, ellenőrzésére 

vonatkozó és az önerő-támogatás kifizetésére és ellenőrzésére vonatkozó speciális szabályokat. A 

rendelet október 10-én lépett hatályba.  

 

 

 

Békés, 2012. október 19. 

 

  

Tárnok Lászlóné 

jegyző 


