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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. június 27-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 142. szám.

I. Törvények

2019. évi XLVIII. törvény
a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséröl és az ezzel összefüggő más
törvények módosításáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIL. törvény 29. *-ában a „84 százalékát”
szövegrész helyébe a „85 százalékát” szöveg, a 47. (5) bekezdésében a „84 százaléka”
szövegrész helyébe a „85 százaléka” szöveg lép.
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájáwásról szóló 2003. évi CXX. tön’énv 4. (3)
bekezdésében a ‚. 19.5 százalék” szövettrész helyébe a,, 17.5 százalék” szöveg lép.
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.
törvény 10. * (1) bekezdésében a „94 400 forint” szövegrész helyébe a „98 100 forint”
szöveg, a ‚.138400 forint” szövegrész helyébe a „164000 forint” szöveg lép.
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. * (1) bekezdésében a „19,5
százaléka” szövegrészek helyébe a,, 17.5 százaléka” szöveg lép.

Hatálybalépés: 2019. július I.
(MK. 2019. évi 105. szám)
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2019. évi LXI. törvény
a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról

Hatályát veszti a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálvbalépéséröl és egyes átmeneti
szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény (Átmtv.). Ezzel a közigazgatási bírósági rendszer
bevezetését határidő nélkül halasztja cl az Országgyűlés.

Hatálybalépés: 2019. július 9.
(MK. 2019. évi 105. szám)

2019. évi LXXI. törvény
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

A törvény 2. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
Feladatainak támogatására vonatkozó rendelkezéseket.

Hatálybalépés: 2019. november I.
(MK. 2019. évi 128. szám)

II. A Kormány rendeletei

A Kormány 2 17/2018. (XI. 27.) Korm. rendelete
a településtenezéssel és Ierületrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatálybalépés: 2019. decembers.
(MK. 2019. évi t86. szám)

III. A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzüvminiszter 7/20)9. (VI. 25.) PM rendelete
a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A 2020. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtöl való eltéréssel járó -

munkarend u következő:
a) augusztus 21., péntek pihenönap. augusztus 29., szombat munkanap
b) december 12.. szombat munkanap, december 24., csütörtök pihenőnap.

Hatálybalépés: 2020. január 1.
(MK. 2019. évi 108. szám)
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azsáüvi miniszter 19/2019. (VII. 29.) INI rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

A helyi választási bizottság három — az egy szavazókörel rendelkező településen üt — tagját ás
legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2019.
szeptember l-jén 16.00 óráig választja meg.
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet
bejelenteni.
A szavazatszámláló bizottság. valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság tagjai 2019. október 14-én mentesülnek a jogszabályban elöírt
munkavégzési kötelezettség alól.

Hatálybalépés: 2019. július 30.
(MK. 2019. évi 132. szám)

Az iazsáüvi miniszter 21/2019. (VII. 31.) INI rendelete
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

A határidők megegyeznek a 19/2019. (VII. 29.) IM rendeletben foglalt határidőkkel.

Hatálybalépés: 2019. augusztus 1.
(MK. 2019. évi 135. szám)

IV. A Köztársasági Elnök határozatai

A köztársasáEi elnök 308/2019. (VII. 26.) KE határozata
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának
kitüzéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontja. valamint 35. cikk (2) bekezdése, továbbá a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 6. -a alapján a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását a köztársasági elnök 2019. október
(3. napjára tüzte ki.

(MK. 2019. évi 131. szám)

V. Az Országgyűlés határozatai

18/2019. (VI. 18.) OGY határozat
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a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánitásáról

Az Országgyűlés a történemi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet
harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100.
évfordulójára emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi
és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, de egyben erőt merítve a külhoni
magyarság megmaradásba vetett hitéböl és értékelve a 2010-ben megkezdett határokon átívelő
békés nemzetegyesitési politika eredményeit. a 2020. évet a nemzeti összetartozás évének
nvilvánítja.

(MK. 2019. évi 102. szám)

VI. A Nemzeti Választási Bizottság határozatai

A Nemzeti Választási Bizottsá2 183/20 19. számú NVB határozata

A Nemzeti Választási Bizottsága nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 56. (2) és (3) bekezdései. valamint a 242. (2) bekezdése alapján, a
Nektv. I. számú mellékletében felsorolt tizenhárom nemzetiség esetében nemzetiségenként,
jelen határozat l-töl 13-ig terjedő mellékletei

- I. pontjában felsorolja azon településeket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a jelöltállításhoz szükséges
ajánlások számát,

- 11. pontjában felsorolja azokat a megyéket, ahol a területi nemzetiségi önkormányzati
képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a területi lista állításához szükséges
ajánlások számát,

- Ill. pontjában meghatározza az országos nemzetiségi önkormányzati választásokon az
országos lista állitásához szükséges ajánlások számát.

(MK. 2019. évi 139. szám)

Békés, 2019. augusztus 22.

Tárnok Lászlóné
jegyzö
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