JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2011. június 23-a és 2011. szeptember 20-a között a Magyar Közlöny 2011.
évi 69-108. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2011. évi LXVI. törvény
Az Állami Számvevőszékről (MK 69. szám)
Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amely az
Országgyűlésnek alárendelve látja el feladatát. Az Állami Számvevőszék jogállását és hatáskörét
az Alkotmány és e törvény határozza meg.

2. 2011. évi LXVII. törvény
A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról (MK 69.)
A jogszabály a tartásdíj-követelések és a tartással kapcsolatos egyéb igények határon átnyúló
érvényesítésének segíti elő.

3. 2011. évi LXVIII. törvény
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
(MK 69.)

4. 2011. évi LXIX. törvény
Egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról (MK 69.)
A jogszabály számos törvényt módosított, többe között A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami
nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvényt, Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényt, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvényt, A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt, Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvényt.

5. 2011. évi LXX. törvény
Egyes természetvédelmi és agrártárgyú törvények módosításáról (MK 69.)
A törvény módosította A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt (barlangokra, valamint
a hatósági engedélyezésre vonatkozó rendelkezések) és a Az agrárkamarai rendszer új szervezeti
és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdéseiről szóló 2010. évi
CXLIV. törvényt.

6. 2011. évi LXXI. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról (MK 69.)
A jogszabály a közbeszerzési eljárás kivételeit bővítette, közbeszerzési eljárást nem kell alkalmazni
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat kötelező közoktatási
feladatának nem állami intézményfenntartó útján történő ellátására, valamint a közoktatási intézmény intézményfenntartói jogának nem állami intézményfenntartónak történő átadására.

7. 2011. évi LXXII. törvény
Egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról (MK 70.)
A jogszabály a bírák és az ügyészek nyugdíjazására vonatkozó rendelkezéseket módosította.

8. 2011. évi LXXIII. törvény

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény, valamint a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény módosításáról (MK 70.)
A törvény elsősorban a közúti közlekedés biztonsága érdekében módosította a közlekedési pontrendszerre, a szabálysértésekre vonatkozó előírásokat.

9. 2011. évi LXXIV. törvény
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról (MK 70.)
A jogszabály a pedagógusok kötelező órájának tartalmát határozta meg.

10.

2011. évi LXXV. törvény
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (MK 71.)
A törvény célja a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult társadalmi szintű
probléma kezelése, az egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatásának átmeneti tompítása és
ezzel a devizakölcsönnel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tétele, továbbá a lakóingatlanok
egyidejű, tömeges kényszerértékesítésének és az ingatlanpiacra gyakorolt káros hatásainak megelőzése.

11.

2011. évi LXXVI. törvény
A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII. törvény országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról (MK 71.)
A jogszabály átfogóan módosította a lakásszövetkezetekre valamint a társasházakra vonatkozó
szabályozást.

12.

2011. évi LXXVII. törvény
A világörökségről (MK 71.)
A törvény az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete 1972. november
16-án kelt, az 1985. évi 21. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a világ kulturális és természeti
örökségének védelméről szóló egyezménnyel összhangban, annak hatékony végrehajtásához; a kiemelkedő egyetemes értékek megőrzéséhez szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

13.

2011. évi LXXVIII. törvény
A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló
Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról világörökségről (MK 73.)

14.2011. évi LXXIX. törvény
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és
„B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről (MK 73.)
15.2011. évi LXXX. törvény
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999.
június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes
szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről (MK 73.)
16.2011. évi LXXXI. törvény
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 74.)
A jogszabály többek között rendelkezik a keresőképtelen biztosítottak soron kívüli ellátásáról.
17.2011. évi LXXXII. törvény
A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 74.)

A törvény a látvány-csapatsportok támogatására vonatkozó szabályokat állapítja meg.
18.2011. évi LXXXIII. törvény
A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. április 27. napján
aláírt Egyezmény kihirdetéséről (MK 75.)
19.2011. évi LXXXIV. törvény
A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló,
Budapesten, 2011. február 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(MK 75.)
20.2011. évi LXXXV. törvény
A környezetvédelmi termékdíjról (MK 75.)
A törvény a környezetszennyezés megelőzésének, illetve csökkentésének, a természeti erőforrásokkal
való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzésének érdekében környezetvédelmi termékdíjat állapít meg egyes termékekre (akkumulátor, csomagolás, az egyéb kőolajtermék, elektromos
és elektronikai berendezés, gumiabroncs, reklámhordozó papír).
21.2011. évi LXXXVI. törvény
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény módosításáról (MK 75.)
A jogszabály lehetővé teszi, hogy az önkormányzat az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására nem állami fenntartású előadó-művészeti szervezettel legalább három évre előadó-művészeti közszolgáltatási szerződést kössön.
22.2011. évi LXXXVII. törvény
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról (MK 75.)
A törvény a nukleáris és más radioaktív anyagok, nukleáris létesítmények biztonságára vonatkozó rendelkezéseket módosította.
23.2011. évi LXXXVIII. törvény
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról
(MK 76.)
24.2011. évi LXXXIX. törvény
Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról (MK 79.)
A jogszabály módosította a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt, a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvényt, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvényt
és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényt. Az eljárási törvények többek között a
kiemelt jelentőségű ügyekre vonatkozó rendelkezésekkel egészültek ki.
25.2011. évi XC. törvény
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról
(MK 79.)
A törvény módosította a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV.
törvényt és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt. A módosítások 2011. július 13án léptek hatályba.
26.2011. évi XCI. törvény
Az egyes közlekedési tárgyú egyes törvények módosításáról (MK 79.)
A jogszabály módosított egyes a vízi. légi, vasúti közlekedésre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a
koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvényt.

27.

2011. évi XCII. törvény
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról (MK 79.)
A törvény a járműnyilvántartás egyes elemeit módosította.
28.2011. évi XCIII. törvény
A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról (MK 81.)
A Tanács a gazdaság és a társadalom fejlődését érintő átfogó ügyek, a kormányzati ciklusokon átívelő
nemzeti stratégiák megvitatására, valamint a harmonikus és kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés, illetve az ehhez illeszkedő szociális modellek kidolgozásának és megvalósításának előmozdítására létrejött, az Országgyűléstől és a Kormánytól független, konzultációs, javaslattevő és tanácsadó testület. A
Tanács tagjai a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek, illetve érdek-képviseleti
szövetségek, az országos gazdasági kamarák, a nemzetpolitika területén tevékenykedő civil szervezetek, a külön törvényben meghatározott történelmi egyházak, valamint a tudomány hazai és határon
túli magyar képviselői.
29.2011. évi XCIV. törvény
Egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009.
évi LXI. törvény módosításáról (MK 81.)
A törvény a fémkereskedelem fogalmát módosította.
30.2011. évi XCV. törvény
Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról (MK 81.)
A jogszabály módosította többek között a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvényt, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt, az
agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvényt.
31.2011. évi XCVI. törvény
Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról (MK 81.)
A törvény módosította pl.: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényt, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvényt.
32.2011. évi XCVII. törvény
Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről (MK 82.)
33.2011. évi XCVIII. törvény
Egyes választási törvények módosításáról (MK 85.)
A jogszabály módosította az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvényt és
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényt.
34.2011. évi XCIX. törvény
Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról (MK
85.)
A törvény célja a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges
munkabéremelés elvárt mértékének megfelelő végrehajtása.
35.2011. évi C. törvény
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról (MK 85.)

A főszabályként 2012. január 1-én hatályba lépő jogszabály az egyházak jogállásának szabályozása
mellett felsorolja az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházakat, vallásfelekezeteket és vallási közösségeket.
36.2011. évi CI. törvény
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 85.)
A jogszabály módosította a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt és a Nemzeti Földalapról szóló
2010. évi LXXXVII. törvényt.
37.2011. évi CII. törvény
A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról (MK 85.)
38.2011. évi CIII. törvény
A népegészségügyi termékadóról (MK 85.)
A törvény célja a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az
egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú programok finanszírozásának javítása a népegészségügyi termékadó bevezetésével. Az
adó mértéke üdítőital esetében 5 forint/liter, energiaital esetében 250 forint/liter, előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 100 forint/kilogramm, sós snack esetében 200 forint/kilogramm, ételízesítő
esetében 200 forint/kilogramm.
39.2011. évi CIV. törvény
A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
(MK 85.)
A jogszabály módosította a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényt, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényt, a sportról szóló
2004. évi I. törvényt.
40.2011. évi CV. törvény
Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról (MK 85.)
A jogszabály a Munka törvénykönyve mellett több jogállási és egyéb foglalkoztatási viszonyra vonatkozó törvényt módosított.
41.2011. évi CVI. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
(MK 85.)
A törvény célja az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése. A jogszabály lehetővé teszi
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet önkormányzat részére történő vagyonkezelésbe adását.
42.2011. évi CVII. törvény
Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról (MK 85.)
43.2011. évi CVIII. törvény
A közbeszerzésekről (MK 86.)
A törvény, mely főszabályként 2012. január 1-én lép hatályba, a korábbi szabályozás hatályon kívül
helyezésével új alapokra helyezte a közbeszerzés rendszerét.
44.2011. évi CIX. törvény
A Magyar Művészeti Akadémiáról (MK 88.)
Magyar Művészeti Akadémia célja a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képző- és
az iparművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel –, továbbá a
művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével összefüggő országos közfeladatok ellátása.
45.2011. évi CX. törvény

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról (MK 88.)
A sarkalatos jogszabály egyaránt rendelkezik a mindenkori és a volt köztársasági elnök jogállásáról
és javadalmazásáról.
46.2011. évi CXI. törvény
Az alapvető jogok biztosáról (MK 88.)
A jogszabály új alapokra helyezi az ombudsmani rendszert, a hivatalban lévő nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa e törvény hatálybalépésétől az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese; a hivatalban lévő jövő nemzedékek országgyűlési biztosa e törvény hatálybalépésétől az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek
érdekeinek védelmét ellátó helyettese.

47.

2011. évi CXII. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (MK 88.)
A törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében,
hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek
átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő
jog érvényesítésével megvalósuljon. A törvény főszabályként 2012. január 1-én lép hatályba, mellyel
egyidejűleg hatályát veszti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény.
48.2011. évi CXIII. törvény
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről (MK 89.)
A törvény célja a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezésével a Magyarország függetlenségének,
területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak
védelme érdekében, az állampolgárok honvédelmi tudatának erősítése.
49.2011. évi CXIV. törvény
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról (MK
89.)
50.2011. évi CXV. törvény
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggő törvénymódosításokról (MK 89.)
A jogszabály módosította a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt,
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényt és a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényt.
51.2011. évi CXVII. törvény
A Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
(MK 108.)
52.2011. évi CXVIII. törvény
A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről,
valamint a 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a
Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt
egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetéséről (MK 108.)
53.2011. évi CXIX. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK
108.)
54.2011. évi CXX. törvény

Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
(MK 108.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. Egyes, a Belügyminisztérium feladatkörét érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 94/2011.
(VI. 28.) Korm. rendelet (MK 71.)
A jogszabály módosította pl.: A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet és a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm.
rendeletet.

2. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.)
Korm. rendelet (MK 72.)
A rendelet által meghatározott támogatások és mértékük a következők: személygépkocsi szerzési
támogatás (legfeljebb 600-900.000 Ft), személygépkocsi átalakítási támogatás (legfeljebb 90.000
Ft). A jogszabály módosította a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendelet is.

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (MK 72.)
A rendelet a költségmegosztók alkalmazásának és a költségek megosztásának általános szabályaira
vonatkozó rendelkezésekkel egészült ki.

4. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (MK 74.)

5. A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a
támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI.30.) NEFMI rendelet (MK 74.)

6. A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 111/2011. (VII.4.) Korm. rendelet (MK 75.)
A jogszabály számos rendeletet módosított, többek között az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet, az Oktatási Hivatalról szóló
307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010.
(XII. 21.) Korm. rendeletet, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.)
Korm. rendeletet.

7. A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet (MK 77.)
A rendelet a diákhitel törlesztésére vonatkozó előírásokat módosította.

8. Egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2011.
(VII. 18.) Korm. rendelet (MK 84.)
A jogszabály módosította a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm.
rendeletet.

9. Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési,
a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011.
(VII. 21.) BM rendelet (MK 87.)

A jogszabály az építésügyi szakhatósági eljárásért főszabályként 20.000 Ft, telekalakítási eljárásban érintett telkenként 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat határozott meg. A díj összege az építési és használatbavételi bejelentés esetében 10 000 Ft, a bontási bejelentés esetében 5000 Ft.

10.

A Nemzeti Földalappal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 161/2011.
(VIII. 18.) Korm. rendelet (MK 96.)
A jogszabály többek között módosította a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti
jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletet is. A jogszabály
hatályba lépéstől az eladó az ajánlat egy eredeti példányát az ajánlatnak a jegyző részére történő
megküldésével, illetve átadásával egyidejűleg köteles a Magyar Állam nevében elővásárlási jogot
gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére is postai úton, tértivevénnyel megküldeni.

11.

A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul magas havi
törlesztési teher mértékéről szóló 163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet MK 97.)

12.

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelete
(MK 98.)

13.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.
(VIII. 24.) Korm. rendelet (MK 98.)
A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér
a szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 57 000 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 13 120 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2 624 forint.

14.

A járások kialakításáról szóló 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat (MK 101.)
A határozatban kormány a járások kialakításának elveit rögzítette. A járások kialakításának
időpontja 2013. január 1-e.

15.

Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 27/2011. (IX. 14.) KIM
rendelet (MK 106.)
Támogatási kérelem nyújtható be a 2011/2012-es tanévre tekintettel képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program szervezésének 2011. évi támogatására, a
2010/2011-es nevelési évre, tanévre tekintettel képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program szervezésének 2011. évi kiegészítő támogatására, a 2011/2012-es
nevelési évre, tanévre tekintettel 2011-ben az integrációs rendszerben részt vevő nevelési-oktatási
intézményekben, tagintézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére fordítható támogatásra, valamint a 2010/2011-es nevelési évre, tanévre tekintettel integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok 2011. évi kiegészítő pótilletményére fordítható támogatásra.

Tata, 2011. szeptember 20.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

