JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2013. január 24-e és 2013. február 19-e között a Magyar Közlöny 2013. évi
12-26. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 14/2013. (I. 25.) Korm. rendelet (MK 13.)
A jogszabály lehetővé tette a képviselő-testület részére, hogy a polgármester és az általa
kijelölt személy átmeneti vagy tartós akadályoztatása idejére egyedi határozatában az
önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt jelöljön a helyi önkormányzat kiadási
előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására.
2. A jegybanki alapkamat mértékérő szóló 1/2013. (I. 29.) MNB rendelet (MK 14.)
2013. január 30-tól a jegybanki alapkamat mértéke 5,50 %.
3. A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről
szóló 4/2013. (II. 4.) NFM rendelet (MK 18.)
A rendelet – mely 2013. február 19-én lépett hatályba - a villamos energia és a földgáz
egyetemes szolgáltató által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére
kibocsátott számla számlaképére vonatkozó követelményeket határozza meg.
4. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet (MK 21.)
A 2013. február 13-án hatályba lépett jogszabály meghatározta a köznevelési intézményt
működtető települési önkormányzatot terhelő
működtetési
kiadásokra
kiterjedő
kötelezettségeit és a tevékenységekből származó önkormányzatot megillető bevételeit az
alábbiak szerint:
„8. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
A köznevelési intézményeket működtető települési önkormányzatok finanszírozási körébe
tartozó dologi kiadások és bevételek köre:
I. KIADÁSOK
1. Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz
2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési
kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz
3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így
különösen a portás, a fûtõ, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és
egyenruha beszerzésének kiadásaihoz
4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörlő) az
üzemeltetéshez
5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további
díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és
működtetéssel kapcsolatban merülnek fel
6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz
7 Gázenergia-szolgáltatás díja
8 Villamosenergia-szolgáltatás díja
9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja
10 Víz- és csatornadíjak
11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz
(ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)

2
12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a
foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a
kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai
személyzetmunka és tűzvédelemi oktatása)
13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag,
távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel
14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre és
államháztartáson kívülre a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően
15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően
megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében
16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan
vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó
miatti befizetési kötelezettségeket is
17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési
szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató
18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy
gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató
19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni
befizetés, ha az autó üzembentartója a települési önkormányzat vagy annak költségvetési
szerve, gazdasági társasága vagy társulása)
20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)
II. BEVÉTELEK
21. Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a
szakmai munkát kisegítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által
szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési
költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)
22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített)
szolgáltatások értéke
23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így
különösen az eszközbérlet)
24 Az intézményi ellátási díjaknak (így különösen a szakmai tevékenységgel összefüggő
tandíjnak, térítési díjnak, továbbá a kötbér, egyéb kártérítés vagy bánatpénz bevételének)
30%-a
25 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat
felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások
után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is".
5. A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott
támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet (MK 23.)
A jogszabály meghatározza a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet IV. fejezet 1. pontja alapján nyújtott támogatások
felhasználásának, elszámolásának szabályait.
6. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 42/2013. (II. 18.) Korm. rendelet (MK 23.)
A rendelet az önerő támogatás igénylésére, elszámolására vonatkozó szabályokat
módosította.
Tata, 2013. február 21.
Dr. Kórósi Emőke
jegyző

