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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. október 25-i testületi ülés óta eltelt időszakban — a Képviselő-testület tájékoztatása

szempontjából — az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában.

A legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny a 2018. évi 180. szám.

I. Törvények

2018. évi LXIII. törvény

a Iakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról

Az állami támogatás éves mértéke a lakás-előtakarékoskodó által az adott megtakarítási évben

a lakástakarékpénztárnál az adott szerződés alapján betétként elhelyezett összeg hannine

százaléka. legfeljebb azonban megtakarítási évenként hetvenkétezer forint. A támogatás

mértékének és felső határának módosítása a már megkötött szerződéseket - a lakás

előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének 29. szerinti meghosszabbítását kivéve -

nem érinti.

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi

LXIII. törvény hatálybalépését követően kötött lakás-előtakarékossági szerződés esetében a

lakás-előtakarékoskodót a 21. szerinti állami támogatás nem illeti meg.

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi

LXIII. törvény hatálybalépését megelözően kötött lakás-előtakarékossági szerzödés

megtakarítási idejének meghosszabbítása esetén a 21. szerinti állami támogatás a

meghosszabbított megtakarítási időre nem illeti meg a lakás-előtakarékoskodót, az állami

támogatás ezen meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető.
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Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg az e törvény szerinti
állami támogatásban részesülő lakás-előtakarékosságra vonatkozó hitelintézeti reklámok,
hirdetések részletes szabályait.

Hatálybalépés: 2018. október 17.
(MK. 2018. évi 161. szám)

2018. évi LXIX. törvény
a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról
szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról

A Kjtv. a következő 25/A—25/B. *-sal egészül ki:
„25/A. (1) A közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző
egyidejűleg legfeljebb kettő, ugyanazon területi kamara illetékességi területén működő
közjegyzővel vagy közjegyzői irodával létesíthet részmunkaidőben történő munkavégzésre
irányuló munkaviszonyt (e fejezetben a továbbiakban: munkaviszony).
(2) Az egyes munkaviszonyok önálló munkaszerződések megkötésével jönnek létre.
(3) Az utóbb létesítendő munkaviszony létesítéséhez az előbb létesített munkaviszony
munkáltatójának írásbeli hozzájárulása szükséges. Ha a két munkaviszonyt egyidejűleg
létesítik, mindkét munkáltató kölcsönös írásbeli hozzájárulása szükséges.
(4) A munkáltatók a munkavállaló munkaidö-beosztásáról egymást írásban tájékoztatni
kötelesek, és azt — ha az a másik munkaviszony szerinti munkaidő-beosztást érinti — csak

egymással egyetértésben változtathatják meg. Rendkívüli munkaidő elrendelésére a másik
munkaviszony szerinti munkaidő-beosztás terhére csak a másik munkáltató előzetes írásbeli
hozzáj ánilása alapján kerülhet sor.
(5) A munkáltatók a munkavállaló szabadságát egymással együttműködve úgy kötelesek
kiadni, hogy a munka törvénykönyvéröl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 122—
124. -ában rögzített munkavállalói jogok maradéktalanul érvényesüljenek.
(6) A (4) és (5) bekezdésben Ibglaltakon túlmenően a munkáltatók a munkáltatói jogkör
gyakorlása során egymás jogos érdekeire figyelemmel kötelesek eljárni.

(7) A munkáltatók a közjegyzőhelyettes, illetve a közjegyzöjelölt szakmai képzéséért
egyetemlegesen felelnek.
(8) A munkaviszonyt érintően a munkáltatók között felmerülő vita esetén a munkáltatók
egyeztetést kezdeményezhetnek a területi kamarúnál.
(9) A munkaviszonyra e törvény eltérő rendelkezése hiányában az Mt. szabályai irányadók.
25/B. * (1) A közjegyzőhelyettes. a közjegyzöjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző
tevékenységéért vagy mulasztásáért az a közjegyzö felel. aki az adott feladat ellátása kapcsán

munkáltatónak minősül. E rendelkezés irányadó abban az esetben is. ha a közjegyzőhelyettes,
a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző munkáltatója a 31/A. * (6) bekezdése szerint

közjegyzöi iroda.
(2) A kőzjegyzőhelyettes és a közjegyzöjelölt névjegyzékbe vétele iránti eljárást, valamint a
közjegyzöi irodai ügyintézö nyilvántartásba vétele iránti eljárást valamennyi munkaviszony
tekintetében le kell folytatni.
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(3) A munkaviszony létesítését. megszűnését. illetve megszüntetését a munkáltató köteles
bejelenteni a területi kamarának.”

Emellett részleteiben szabályozza a módosító törvény a közjegyző helyettesítését, illetve a
fegyelmi eljárást.

Hatálybalépés: 2019.január 1. illetve 2019. Február 16.
(MK. 2018. évi 170. szám)

II. A Kormány rendeletei

A Kormány 2(19/2018. (XI. 13.) Korm. rendelete
az Új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.
(11. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/20 16. (II.

10.) Korrn. rendelet (a továbbiakban: R.) 72. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

lép:

(5) A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg a) a 9.

b) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy

esetében a tízmillió
forintot,

b) a9. e) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy

esetében a tizenötmillió forintot.”

Hatálybalépés: 2018. december I.
(MK. 2018. évi 174. szám)

Ill. A Kormány határozatai

A Kormány 1562/2018. (Xl. 10.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi
önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati

társulások és az általuk alapított költségvetési szervek részére biztosított kincstári
könyvvezetési szolgáltatás kialakításáról

A Kormány

I. egyetért a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv, valamint a helyi
nemzetiségi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv számára biztosítandó
kincstári könyvvezetési szolgáltatás lehetőségének vizsgálatával;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy
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a) az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, a Magyar Államkinestár útján, az IclomSoti Zrt.
bevonásával, pilot projekt keretében biztosítsa a kincstári könyvvezetési szolgáltatás
lehetőségét a pilot projektbcn részt vevő, háromezer fő lakosságszúmot cl nem érő települési
önkormányzatok és költségvetési szerveik, u nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési
szerveik, valamint az önkormány7ati társulások és kőltségverési szerveik számára,
b) a pilot projekt tapasztalatairól számoljon be. és készítsen javaslatot a Kormány részére a
kincstári könyvvezetési szolgáltatás Országos kiterjesztésének lehetőségeiről.
Felelős: pénzügyminiszter
[latáridő: az a) pont tekintetében 2019. március 31.. a b) pont tekintetében 2020. június 30.

(MK. 2018. évi 172. szám)

Békés, 2018. november22.

JQL
Tárnok Lászlóné

jegyző
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