
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 25-i ülésére

Sors:ám: Tárgy:

Tájékoztató a fontosabb

1’437/3 jogszabályi változásokról

Dönéshoaíal módja: Iélwzé;zjező hi:wísóg:

Egyszerű többség

Tó; g3’alás módja: EIőkészíieíw:

Nyílt ülés dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. március 28-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 2019. évi 63. szám.

I. Törvények

2019. évi XV. törvény
egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból
történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról

A törvény az állampolgárok folyamatos ellátása érdekében az alábbi törvényeket módosítja:
a foglalkoztatás elösegitéséröl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 991. évi IV.
törvény,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéröl szóló 1997. évi LXXX. törvény,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 997. évi LXXXI. törvény,
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény.
a családok tárnogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény,
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény.
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,
az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény.
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Hatálybalépés: 2019. március 27.
(MK. 2019. évi 50. szám)

2019. évi XXIV. törvény
a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról

A törvény a bíróságok szervezetéröl ás igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a
közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény, valamint a közigazgatási
bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2W8. évi
CXXXI. törvény módosításával biztosít további garanciákat a nemrég felállított közigazgatási
bíróságok mggetlensége érdekében. A rendelkezések elsősorban a vezető tisztségviselők
megválasztására. illetve a fegyelmi eljárásokra vonatkozóan tartalmaz részletszabályokat.

Hatálybalépés: 2019. április 16. és 2020. januári.
(MK. 2019. évi 60. szám)

2019. évi XXXII. törvény
a családvédelmi akcióten’ bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról

A törvény a korábban bejelentett családvédelmi akciótervnek megfelelően módosítja a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt és a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvényt.

Hatálybalépés: 2019. július 1.
(MK. 2019. évi 63. szám)

2019. évi XXXIV. törvény
az Európai Unió adahédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges
törvénymódosításokról

A törvény az alábbi ágazati jogszabályokat módosítja. az Általános Adatvédelmi Rendelet
(GDPR) rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében 86 törvényt módosít. közöttük
az alábbiakat is:

• A foglalkoztatás elősegítéséről ás a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény

• A csődeljárásról ás a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
• A polgárok személyi adatainak és lakcimének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.

törvény

• A Rendőrségröl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
• A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
• A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok

használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
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• A tűz elleni védekezésről. a műszaki mentésmi és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény

• A munkaügyi ellenőrzéstől szóló 1996. évi LXXV. törvény
• Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és

védelméről szóló 1997. évi XLVI). törvény
• A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
• A fegyveres biztonsági őrségről. a természetvédelmi és a mezei örszolgálatról szóló

1997. évi CLIX. törvény
• A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

• A Magyar Könvvvizsgálói Kamaráról. a könvvvizsgálói tevékenvségröl, valamint a
könyvvizsgálói közfelügveletről szóló 2007. évi LXXV. törvény

• A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
• A tbldgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
• Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. tőrvény
• A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény
• A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
• Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
• A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
• Az információs önrendelkezési jogról és az infontációszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény
• A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény
• A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.

törvény

• A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

• Magyarország helyi önkontányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

• A munka törvénykönyvéröl szóló 2012. évi I. törvény

• Ajárások kialakításáról. valamint egyes ezzel összefüggö törvények módosításáról
szóló 2012. évi XCIII. törvény

• A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
• A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
• Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.

évi L. törvény
• A panaszokról és a közérdekű bejelentésekröl szóló 2013. évi CLXV.
• A hhelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

törvény
• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló

2015. évi CCXXII. törvény
• Az általános közigazgatási rendtaflásról szóló 2016. évi CL. törvény

Hatálybalépés: 2019. április 26. és 2019. május 12.
(MK. 2019. évi 63. szám)
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II. A Kormány rendeletei

A Kormány 75/20 19. (IV. 9.) Korm. rendelete
az önkormányzati ASP rendszerröl szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korrn. rendelet
módosítás áról

A Kormányrendelet az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (Viii. 31.) Korm.
rendeletet módosítja, alapvetően technikai jellegű változásokat, illetve pontosításokat vezet át.

Hatálybalépés: 2019. április 24.
(MK. 2019. évi 61. szám)

III. A Kormány tagjainak rendektei

Az iRazsá2üvi miniszter 7/2019. (111. 25.) IM rendelete
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek normatíváiról,
tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
Az újabb választással kapcsolatos rendelet a 2019. május 26-án tartandó európai parlamenti
képviselők választásával kapcsolatosan határozza meg a pénzügyi feladatokat.

Hatálybalépés: 2019. március 26.
(MK. 2019. évi 49. szám)

Békés, 2019. április IS.

akitf
Tárnok Lászlóné

jegyző
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