JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2012. április 19-e és 2012. május 19-e között a Magyar Közlöny 2012. évi
47-60. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2012. évi XXXVI. törvény
Az Országgyűlésről (MK 47. szám)
A törvény újraszabályozta az Országgyűlés szervezetére, működésére, ülésezésére, az
országgyűlési képviselők jogállására, javadalmazásár, valamint az Országgyűlés hivatali
szervezetére és az Országgyűlési Őrségre vonatkozó rendelkezéseket.
2. 2012. évi XXXVII. törvény
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról (MK 50. szám)
A jogszabály megalkotta a foglakoztatási szövetkezet fogalmát.
3. 2012. évi XXXVIII. törvény
A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról (MK 51. szám)
A törvény értelmében az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő Árpád-házi
Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet, valamint az intézménnyel kapcsolatos
valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, továbbá az intézménnyel kapcsolatos fenntartói
jog és kötelezettség 2012. május 1-jével a magyar államra szállt át.
4. 2012. évi XXXIX. törvény
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról (MK 51. szám)
A jogszabály a többcélú kistérségi társulás részére lehetővé tette közoktatási megállapodás
kötését.
5. 2012. évi XL. törvény
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról (MK 52.
szám)
2012. július 1-től az elsőfokú építésügyi hatóság folytatja le a műemlékekkel kapcsolatos
építésügyi eljárásokat, a Kulturális Örökségvédelmi Hatóság a jövőben szakhatóságként
működik közre.
6. 2012. évi XLI. törvény
A személyszállítási szolgáltatásokról (MK 52. szám)
A törvény hatálya kiterjed a Magyarország területén végzett belföldi és nemzetközi közúti
és vasúti személyszállítási szolgáltatásra, a saját számlás személyszállításra, a
víziközlekedésről szóló törvényben foglalt személyszállítási közszolgáltatásokra, valamint
az iskolabusszal vagy közösségi busszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra.

7. 2012. évi XLII. törvény
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény
módosításáról (MK 55. szám)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma lépett a Nemzeti Erőforrás Minisztérium helyébe.
8. 2012. évi XLIII. törvény
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás
módosításának kihirdetéséről (MK 55. szám)
9. 2012. évi XLIV. törvény
A Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény
módosításának kihirdetéséről (MK 55. szám)
10.
2012. évi XLIV. törvény
A Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 55. szám)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM
rendelet (MK 49.)
A jegyző az önkormányzati rendeletet legkésőbb a kihirdetést követő munkanapon, a helyi
önkormányzat képviselő-testülete és bizottsága ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő 15
napon belül megküldi megyei kormányhivatalnak.
2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV.26.) Korm. rendelet (MK 50.)
Az OTÉK módosításai 2013. január 1-én lépnek hatályba
3. Köztársasági elnök választásáról szóló 38/2012. (V. 2.) OGY határozat (MK 52.)
Az Országgyűlés 2012. május 2-án dr. Áder Jánost választotta meg köztársasági elnökké.
4. Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V. 9.) KIM
rendelet (MK 55.)
A helyi önkormányzat a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 11. pont a) és b) alpontja szerinti támogatásokat akkor
igényelheti, ha az általa fenntartott intézmény Integrációs Pedagógiai Program szerinti
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést, illetve óvodai fejlesztő program szerinti
foglalkozást biztosít. A kiegészítő támogatás összege képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítés esetén legfeljebb 16.000 Ft/fő, óvodai fejlesztő program esetén legfeljebb
18.000 Ft/fő.
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló
25/2012. (V. 9.) NFM rendelet (MK 55.)
A támogatási kérelmet június 8-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

6. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló
93/2012. (V.10.) Korm. rendelet (MK 56.)
A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult és a megismételt engedélyezési
eljárásokban kell alkalmazni.
7. A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1154/2012. (V.16.) Korm. rendelet (MK 59.)
A határozat módosította az egyszerűsítendő közigazgatási ügyek felsorolását.
8. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdéséről szóló 25/2012. (V. 18.)
AB határozat (MK 60.)
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdését, mely
lehetővé tette az állami alapító részére, hogy a bíróságtól nemperes eljárásban arra
hivatkozással kérje a közalapítvány megszüntetését, hogy a közalapítvány céljainak
megvalósítása, feladatának további más közfeladatot ellátó szervezet által hatékonyabban
megvalósítható.

Tata, 2012. május 19.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

