Jogszabály ismertetı
Jelen ismertetı a 2010. június 17. és 2010. augusztus 12. között a Magyar Közlöny 2010. évi
103. és a 2010. év 131. számban megjelent jogszabályok válogatását tartalmazza.
Alkotmánymódosítások
Az Alkotmány 2010. július 5-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
MK.112.sz.
Az Alkotmány 32/A. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Országgyőlés választja. Az Alkotmánybíróság
tagjaira – a képviselıcsoportok közötti létszámarányokat is figyelembe véve – az
Országgyőlésben képviselettel rendelkezı pártok képviselıcsoportjainak tagjaiból álló jelölı
bizottság tesz javaslatot. Az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához az országgyőlési
képviselık kétharmadának szavazata szükséges.”
Hatályát veszti az Alkotmány 24. § (5) bekezdése.
Az Alkotmány 2010. július 6-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
MK.114.sz.
Az Alkotmány 44/B. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A helyi képviselıtestület elnöke a polgármester. A képviselıtestület a polgármester
helyettesítésére alpolgármestert választhat. Alpolgármesternek olyan személy is
megválasztható, aki nem tagja a képviselıtestületnek, de a polgármestert a képviselıtestület
elnökeként csak olyan alpolgármester helyettesítheti, aki a képviselıtestület tagja.
(2) A képviselıtestület bizottságot választ, és hivatalt hoz létre.
(3) A polgármester az önkormányzati feladatain kívül törvény vagy törvényi felhatalmazáson
alapuló kormányrendelet alapján kivételesen államigazgatási feladatokat és hatásköröket is
elláthat.
(4) Törvény vagy kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat
meg a jegyzınek, és kivételesen a képviselıtestület hivatala ügyintézıjének is.”
Az Alkotmány 2010. július 6-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
MK.114.sz.
Az Alkotmány 61. § helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás és a szólás
szabadságához, továbbá a közérdekő adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez.
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínőségét.
(3) A demokratikus közvélemény kialakítása érdekében mindenkinek joga van a megfelelı
tájékoztatáshoz a közügyek tekintetében.
(4) A Magyar Köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás mőködik közre a nemzeti
önazonosság és az európai identitás, a magyar, valamint a kisebbségi nyelvek és kultúra
ápolásában, gazdagításában, a nemzeti összetartozás megerısítésében, illetıleg a nemzeti,
etnikai, családi, vallási közösségek igényeinek kielégítésében. A közszolgálati
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médiaszolgáltatást az Országgyőlés által választott tagokkal mőködı autonóm közigazgatási
hatóság és független tulajdonosi testület felügyeli, céljainak megvalósulása felett pedig az
állampolgárok egyes, törvényben meghatározott közösségei ırködnek.
(5) A közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a sajtószabadságról és a
médiatartalmak alapvetı szabályairól rendelkezı törvény, továbbá a médiaszolgáltatások
felügyeletérıl szóló törvény elfogadásához a jelenlévı országgyőlési képviselık
kétharmadának szavazata szükséges.”
Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
MK.130.sz.
Az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A Magyar Honvédség, a Rendırség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem folytathatnak,
továbbá szolgálati jogviszonyuk fennállása alatt és annak megszőnését vagy megszüntetését
követı három évig nem indulhatnak jelöltként az országgyőlési képviselık választásán, az
európai parlamenti választáson, a helyi önkormányzati képviselık és a polgármesterek,
valamint a kisebbségi önkormányzati képviselık választásán.”
Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
MK.130.sz.
Az Alkotmány 46. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hivatásos bíró járhat el. Helyi bíróság
hatáskörébe tartozó, törvény által meghatározott ügyben, egyesbíró hatáskörében bírósági
titkár is eljárhat, aki e tevékenysége során független, csak a törvénynek van alárendelve.”
Az Alkotmány 70/I. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„70/I. § (1) Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı
szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelıen a közterhekhez
hozzájárulni.
(2) A közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint az állami vagyonnal gazdálkodó,
illetve az állam többségi tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervezetek részérıl jó
erkölcsbe ütközı módon juttatott jövedelmek tekintetében törvény, az adott adóévtıl
kezdıdıen, külön mértékő kötelezettséget állapíthat meg.”
Törvények
2010. évi LV. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról MK.106.sz.
A módosítás meghatározza a felhasználók, valamint a lakossági fogyasztók kategóriáját,
továbbá új rendelkezéseket hoz a címben szereplı két törvény tekintetében.
2010. évi LVI. törvény
a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról MK.107.sz.
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A törvény a generál és speciál prevenció terén pontosításokat fogalmaz meg, szabályozza az
összbüntetéseket, és a halmazati büntetések formáit, valamint a súlyosító körülmények terén
fejt ki újabb fogalmakat.
2010. évi LVII. törvény
A helyi iparőzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról MK.108.sz.
E törvény tehát visszaállítja az önkormányzatok iparőzésiadó-beszedési jogosultságát és
megszünteti az állami adóhatóságét.
2010. évi LVIII. tör vény
a kormánytisztviselık jogállásáról MK.108.sz.
A törvény hatálya kiterjed a Miniszterelnökség, a minisztériumok, a kormányhivatalok, a
központi hivatalok, a kormányhivatalok és a központi hivatalok területi, helyi szerve, a
Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve, a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenırzésére hatáskörrel rendelkezı szerv, a Rendırség, a Vám- és
Pénzügyırség, a büntetésvégrehajtás és a katasztrófavédelem szervei, valamint a Nemzeti
Hírközlési
Hatóság
kormánytisztviselıinek
és
kormányzati
ügykezelıinek
kormánytisztviselıi jogviszonyára, továbbá a minisztérium és a Miniszterelnökség
közigazgatási államtitkárainak és helyettes államtitkárainak jogviszonyára terjed ki.
2010. évi LX. törvény
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról MK.109.sz.
Az országgyőlési képviselık 2010. évi választása technikai lebonyolításának problémái
ráirányították a figyelmet arra, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.)
módosítása szükséges. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek soron következı
választásának idıpontjáig nem állt rendelkezésre elegendı idı a Ve. átfogó, teljes, minden
részletszabályra kiterjedı átdolgozására. A módosítás tehát kizárólag azokat a változtatásokat
tartalmazza, melyek a soron következı önkormányzati választások zavartalan lebonyolítása
érdekében
feltétlenül
szükségesek.
A
választások
kitőzésével
kapcsolatosan
választástípusonként többféle szabályozást tartalmaz a Ve. Indokolt a különbözı idıpontokat
egymáshoz közelíteni, törekedni az egységesítésre. Fontos szempont volt, hogy a kampány ne
nyúljon indokolatlanul hosszúra. A rövidebb kampány kisebb költséget is igényel a
résztvevıktıl.
2010. évi LXII. törvény
A kisebbségi önkormányzati képviselık számának csökkentése érdekében szükséges
törvények módosításáról MK.109.sz.
A törvény a települési, területi és országos kisebbségi önkormányzatok képviselıinek
létszámát csökkenti. Célja, hogy úgy állapítsa meg a kisebbségi önkormányzati képviselık
számát, hogy az egyrészt arányban álljon a helyi önkormányzatok képviselıinek létszámával,
másrészt viszont ne kerüljenek veszélybe azok a tevékenységek és feladatok, amelynek
ellátására a kisebbségi önkormányzatoknak lehetıségük van. A javaslat egymáshoz
arányosítja a települési, területi és országos kisebbségi önkormányzatok létszámát úgy, hogy
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egyúttal tükrözıdjék az adott helyen élı, magukat nemzetiségekhez tartozóknak valló
választópolgárok létszáma is.
2010. évi LXIV. törvény
a közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról MK.112.sz.
A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi
LXXVII. törvény (a továbbiakban: Krtv.) 166. §-ának (7) bekezdésében a „2010. július 1-jén”
szövegrész helyébe a „2010. december 31-én” szövegrész lép.
2010. évi LXV. törvény
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról MK.112.sz.
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 6. §-a helyébe a következı
rendelkezés lép:
„6. § Az Alkotmánybíróság tagjaira az Országgyőlésben képviselettel rendelkezı pártok
képviselıcsoportjai által jelölt legalább kilenc és legfeljebb tizenöt képviselıbıl álló jelölı
bizottság tesz javaslatot. A bizottságban a képviselıcsoportok legalább egy-egy
képviselıjének helyet kell kapnia.”
2010. évi LXVI. törvény
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a
tankötelezettség teljesítésével összefüggı módosításáról MK.113.sz.
A törvény rendelkezik a családi pótlékról, a nevelési ellátásról, az iskolázási támogatásról, a
tankötelezettség mulasztásával és a családi pótlék természetben történı nyújtásával
összefüggı jogkövetkezményekrıl.
A vidékfejlesztési miniszter 3/2010. (VII. 5.) VM rendelete
az élelmiszer-elıállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon
követhetıségrıl MK.113.sz.
E rendelet határozza meg a Magyarországon forgalomba hozott élelmiszerek
nyomonkövethetıségére, valamint az élelmiszer-elıállítással és -forgalmazással kapcsolatos
élelmiszerbiztonsági kockázatbecsléshez szükséges, harmadik országból és tagállamok közötti
kereskedelembıl származó élelmiszerekkel kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó
elıírásokat.
2010. évi LXVIII. törvény
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény módosításáról MK.114.sz.
A törvény új szabályokat léptet életbe a polgármesterek, és alpolgármesterek választása során.
2010. évi LXXI. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról MK.117.sz.
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A módosítás új rendelkezéseket vezet be az alapfokú nevelés-oktatás szakaszainak tagolásába,
továbbá a tanulók értékelésének rendszerébe.
2010. évi LXXIII. törvény
a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépésérıl,
valamint az ezzel összefüggı törvénymódosításokról MK.118.sz.
A törvény értelmében a gondokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik,
valamint az elızetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény egyes
rendelkezéseit a törvény hatályon kívül helyezi, illetve módosítja.
2010. évi LXXIV. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról MK.118.sz.
A törvény módosítja a költségvetési törvényjavaslat kidolgozásának határideit a választási
években.
2010. évi LXXV. törvény
az egyszerősített foglalkoztatásról MK.118.sz.
A törvény hatályba lépésével hatályát veszti az egyszerősített foglalkoztatásról szóló 2009.
évi CLII. tv. Jelen törvény egyszerősített bejelentési kötelezettséget szab a munkáltatóra,
valamint a közterhek megfizetése terén új rendelkezésekkel igyekszik serkenteni az ún.
alkalmi munkavállalást.
2010. évi LXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény
módosításáról MK.124.sz.
A törvény értelmében az Országgyőlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §ának (1) bekezdése és 80. §-ának (3) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2010-re esedékes
összegének megfizetését átvállalja.
2010. évi LXXX. törvény
a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyőlés elnöke, az Alkotmánybíróság
elnöke és a Legfelsıbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi
XXXIX. törvény módosításáról MK.128.sz.
A törvény lehetıvé teszi a hivatali idejét kitöltött köztársasági elnöknek, illetve miniszterelnöknek, hogy gépkocsi használatot, valamint titkárságot vegyen igénybe a törvényben
meghatározott idıtartamra.
2010. évi LXXXI. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról MK.129.sz.
A törvény egy új szakasszal egészíti ki a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv.-t,
miszerint az ingatlanok lefoglalását a 2010. évben milyen idıpontig szükséges elhalasztani,
valamint milyen elbírálás alá esik a végrehajtás alá vont személy elıélete.
2010. évi LXXXVIII. törvény
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a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról MK.131.sz.
A törvény számos ponton módosítja a közbeszerzésekrıl szóló törvényt, amik szeptembertıl
kezdıdıen lépnek életbe.
Egyéb jogszabályok
A Kormány 196/2010. (VI. 17.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl szóló 186/2010.
(VI. 2.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról MK.104.sz.
A rendelet értelmében a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı
intézkedésekrıl szóló 186/2010. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. §-a szerint Borsod-Abaúj-Zemplén
megye közigazgatási területére kihirdetett veszélyhelyzetet feloldja, valamint az abban
megjelölt területekre elrendelt rendkívüli készültséget megszünteti.
A Kormány 197/2010. (VI. 17.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl szóló 188/2010.
(VI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet teljes feloldásáról MK.104.sz.
A rendelet értelmében A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı
intézkedésekrıl szóló 188/2010. (VI. 3.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti, a Jászdózsa,
Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jásztelek, Jászjákóhalma és Jászberény (JászNagykun-Szolnok megye) települések közigazgatási területére kihirdetett veszélyhelyzetet
feloldja, valamint az abban megjelölt területekre elrendelt rendkívüli készültséget
megszünteti.
A Kormány 198/2010. (VI. 17.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl szóló 189/2010.
(VI. 4.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet teljes feloldásáról MK.104.sz.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérıl és az ennek során teendı intézkedésekrıl szóló
189/2010. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint Bács-Kiskun megye, Csongrád
megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területére kihirdetett veszélyhelyzetet
feloldja.
A Kormány 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelete
a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény szerinti, a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv kijelölésérıl
MK.105.sz.
A rendeletben a Kormány a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény szerinti, a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szervként a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.
A Kormány 203/2010. (VI. 28.) Korm. rendelete
az életüktıl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.
évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról MK.108.sz.
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A törvény által meghatározott kárpótlás számítása terén hoz be a rendelet módosításokat.
A Kormány 207/2010. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggı
MK.110.sz.

kormányrendeletek

módosításáról

A rendelet módosítja a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által
lefolytatott pályáztatás rendjérıl, annak szervezésérıl és lebonyolításáról, a pályázati eljárás
alól adott mentesítésrıl, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a
pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007. (XII. 27.) Korm.
rendeletet, az ügykezelıi alapvizsgáról szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendeletet, az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendeletet.
A Kormány 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelete
az Európai Támogatásokat Auditáló Fıigazgatóságról MK.110.sz.
A jogszabály létrehozza az Európai Támogatásokat Auditáló Fıigazgatóságot, meghatározza
a jogállását, annak szervezeti összetételét, hatósági és ellenırzési feladatait, az ellenırzés
során alkalmazandó eljárás rendet.
A nemzeti fejlesztési miniszter 3/2010. (VI. 30.) NFM rendelete
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról
MK.110.sz.
Az e rendelet szerint vételre felajánlott földgáz ára a 2010/2011. gázév elsı negyedévében
nem haladhatja meg a 8,953 USD/GJ-t, a 2010/2011. gázév elsı negyedévében a földgázpiaci
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérıl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelet 1. melléklet 5. pontja szerinti „er” tényezı árszabályozás során elfogadott értéke
233,3 Ft/USD.
A Kormány 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és
hatáskörérıl MK111.sz.
A jogszabály szól a miniszterelnök általános helyettesének a feladat- és hatáskörérıl, a
Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter kormányzati tevékenység összehangolásáról szóló
feladta- és hatásköreirıl, a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl,
valamint az egyes miniszterek feladat- és hatáskörérıl.
A nemzeti fejlesztési miniszter 5/2010. (VII. 8.) NFM rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelet módosításáról MK.116.sz.
A módosítás értelmében ezentúl az elosztói engedélyes a Ft/GJ-ban történı elszámolás helyett
Ft/MJ-ban történı elszámolást is alkalmazhat.
A Kormány 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelete
a fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról MK.117.sz.
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A rendelet hatályon kívül helyezi szeptember 1-tıl a Kormány általános hatáskörő területi
államigazgatási szervérıl szóló 318/2008.(XII.23.) Korm. r.-ét, és meghatározza a
közigazgatási hivatal jogállását, vezetıinek feladatait, valamint a hivatal feladatait és azok
koordinációt, illetve rendelkezik az eljárási szabályokról.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 4/2010. (VII. 16.) KIM rendelete
a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitőzött
választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választása eljárási
határidıinek és határnapjainak megállapításáról MK.120.sz.
A rendelet tartalmazza a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásával –
ezen belül a választójogosultság nyilvántartásával (választási névjegyzék), a választási
szervekkel (helyi választási bizottság, szavazatszámláló bizottság, Országos Válaszási
Bizottság), a választási kampánnyal, a jelöléssel, valamint a szavazatok összesítésével –
valamint a települési kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatos határidıket.
A névjegyzékbe történı felvételrıl szóló értesítıt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus
16. és augusztus 19. között kell megküldeni a választópolgároknak. A névjegyzéket 2010.
augusztus 18-ától augusztus 22-éig közszemlére kell tenni. A névjegyzékbıl való kihagyás,
illetıleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-ától augusztus 22én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján
2010. október 1-jén 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésıbb
2010. szeptember 28-án megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. Igazolást
legkésıbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kiadni. A választási kampány 2010. október
3-án 00.00 óráig tart. Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet. A települési
kisebbségi önkormányzati képviselık választását 2010. augusztus 9-éig kell kitőzni.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2010. (VII. 21.) KIM rendelete
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyőlési képviselık
választásán történı végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet módosításáról
MK.121.sz.
A rendelet az idıközi választásokra vonatkozóan egy új fejezetet léptet életbe.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelete
a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a kisebbségi
önkormányzati képviselık választása költségeinek normatíváiról, tételeirıl, elszámolási
és belsı ellenırzési rendjérıl MK.121.sz.
A rendelet tartalmazza a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a
kisebbségi önkormányzati képviselık választása költségeinek normatíváit, tételeit,
elszámolását és belsı ellenırzési rendjét. A jogszabály – többek között – meghatározza az
Országos Választási Irodának, és a helyi választási irodának a választási pénzügyekkel
kapcsolatos teendıit.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2010. (VII. 21.) KIM rendelete
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyőlési képviselık
választásán történı végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet módosításáról
MK.121.sz.
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A jogszabály-módosítás az ajánlószelvények ellenırzésével,
választásokkal kapcsolatos változásokat tartalmazza.

valamint

az

idıközi

A Kormány 222/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete
a fıépítészi tevékenységrıl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról
MK.125. sz.
A rendelet lehetıvé teszi, hogy az egyszerősített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. tv.
által meghatározott, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a rendelet hatályba lépésétıl kezdve
távközlı eszköz útján is bejelenthesse a munkáltató, ezzel párhuzamosan rendelkezik a
bejelentéseket fogadó ügyfélszolgálat feladatiról, illetve felépítésérıl.
A nemzetgazdasági miniszter 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelete
az egyszerősített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher bejelentésére,
befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról MK.125.sz.
A rendelet értelmében a közteher befizetését elektronikus őrlap, illetve 2 elkülönített APEH
számlára köteles teljesíteni a munkáltató.
A Kormány 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelete
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993.
(IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról MK.127.sz.
A rendelet az állampolgársági kérelmek esetében az őrlapokat módosítja, valamint
meghatározza az állampolgársági vizsgakövetelményeket, illetve a témaköröket.

Határozatok
A Kormány 1145/2010. (VII. 7.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program kiterjesztésérıl MK.115.sz.
A Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében
a) 2010. augusztus 1-jétıl a vállalkozások hitelportfoliójának racionalizálása, piacaik
megtartása és bıvítése érdekében maximum 25 millió forintos, legfeljebb 3 éves futamidejő
Széchenyi Forgóeszköz hitel,
b) 2010. szeptember 1-jétıl a beruházások ösztönzése, a vállalkozások piacainak megtartása
és bıvítése érdekében maximum 50 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejő Széchenyi
Beruházási hitel,
c) 2011. január 1-jétõl a pályázati források nagyobb arányú kihasználása és a sikeresen
megvalósuló projektek számának növelése érdekébenmaximum50 millió forintos, legfeljebb
10 éves futamidejő Széchenyi Önerı hitel
programokat indít.
A Köztársasági elnök 204/2010. (VII. 16.) KE határozata
A helyi önkormányzati képviselık és a polgármesterek általános választása
idıpontjának kitőzésérıl MK.120.sz.
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Sólyom László köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselık és a polgármesterek
általános választásának idıpontját 2010. október 3-ára (vasárnapra) tőzte ki.
Az Országgyőlés 59/2010. (VII. 21.) OGY határozata
az Alkotmányelıkészítı eseti bizottság tisztségviselıinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 50/2010. (VII. 6.) OGY határozat módosításáról MK.121.sz.
Az Alkotmányelıkészítı eseti bizottság tisztségviselıinek és tagjainak megválasztásáról szóló
50/2010. (VII. 6.) OGY határozat a következık szerint módosul:
Az Országgyőlés
dr. Bárándy Gergelyt (MSZP) és
dr. Gyüre Csabát (Jobbik)
a bizottság alelnökévé megválasztja.
Az Országgyőlés 60/2010. (VII. 23.) OGY határozata
az Országgyőlés tisztségviselıinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY
határozat módosításáról MK.123.sz.
Az Országgyőlés tisztségviselıinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat
a következık szerint módosul:
Az Országgyőlés
dr. Schmitt Pál (Fidesz) helyett
dr. Kövér Lászlót (Fidesz)
2010. augusztus 6-ától az Országgyőlés elnökévé megválasztja.

2010. augusztus 12.

Dr. Horváth Tivadar
Jegyzı
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