JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

Jelen ismertető a 2014. március 6-a és április 18-a között a Magyar Közlöny 2014. évi
34-56. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.
A köztársasági elnök 90/2014. (III. 10.) KE határozata
Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása kitűzéséről (MK 36.)
A köztársasági elnök az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választását 2014. május 25.
napjára tűzte ki.

A köztársasági elnök 157/2014. (IV. 18.) KE határozata
Az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról (MK 56.)
A köztársasági az Országgyűlés alakuló ülését 2014. május 6. napján 10 órára hívta össze.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK

1. Az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet (MK 34.)
A jogszabály módosította többek között Az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet, A főépítészi tevékenységről
szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendeletet.
2. A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009.
(XII. 9.) FVM rendelet módosításáról szóló 16/2014. (III. 7.) VM rendelet (MK 35.)
A rendelet értelmében a telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során 2–5
érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft, a hatodik ingatlantól ingatlanonként
további 10 000 Ft, a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft, a
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huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft összegű igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni.
3. Az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási
határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 13/2014. (III. 10.) KIM
rendelet (MK 36.)
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. május 9-én 16.00 óráig lehet
bejelenteni.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. május 17én 16.00 óráig kell megérkeznie.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási
irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
b) 2014. május 25-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz.
A szavazóhelyiségben szavazni 2014. május 25-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 64/2014. (III. 13.) Korm. rendelet (MK 38.)
A jogszabály a választások pénzügyi lebonyolítására vonatkozó rendelkezéssel egészült ki.
5. Az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 76/2014. (III. 14.)
Korm. rendelet (MK 39.)
2014. július 1-től az anyakönyvezést
a) polgármester és jegyző anyakönyvi szakvizsgával vagy a közszolgálati tisztviselők
képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben az anyakönyvvezetői munkakörre
meghatározott képesítéssel,
b) az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv és az anyakönyvi
ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője, valamint a
polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője a közszolgálati
tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel
láthatja el.
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6. A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.)
EMMI rendelet (MK 41.)
A települési önkormányzat a költségvetési támogatást a 2014. június 16-ától 2014. augusztus
29-éig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére biztosított napi egyszeri
melegétkeztetéshez (ebédhez) használhatja fel.
Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440 forint.

7. Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a
választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól,
a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény
országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM
rendelet módosításáról szóló 25/2014. (III. 21.) KIM rendelet (MK 42.)
A rendelet az érvénytelen szavazólapokra vonatkozó rendelkezéseket módosította.
8. A Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014. (III. 25.) Korm.
határozat MK 43.)
A Kormány jóváhagyta az infokommunikációs szolgáltatások és eszközök hozzáférhetőségének
további elterjedését célzó Digitális Nemzet Fejlesztési Programot, melynek keretében 2018-ra
Magyarország teljes területén biztosítani szükséges a 30 Mbps sávszélességű internetelérést.
9. A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 7/2014. (III. 25.) MNB rendelet (MK 44.)
2014. március 26-tól a jegybanki alapkamat mértéke 2,60%.
10. A megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok megyei
önkormányzatok részére történő átadásáról szóló 1170/2014. (III. 26.) Korm.
határozat (MK 45.)
A Kormány a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban fennálló, az államot megillető
alapítói jogok gyakorlására a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok székhelye szerinti
megyei önkormányzatokat jelölte ki.
11. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 23/2014.
(III. 27.) EMMI rendelet (MK 46.)
A kötelező védőoltások köre kiegészült a Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) elleni
védőoltással.
12. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló
28/2014. (IV. 1.) BM rendelet (MK 49.)
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A települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez vissza
nem térítendő támogatást igényelhet a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig.
13. Tatabánya és Esztergom térségének kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról szóló
1206/2014. (IV. 1.) Korm. határozat (MK 49.)
A Kormány Tatabánya és Esztergom térségét kiemelt járműipari központtá nyilvánítja, és
ezzel összefüggésben felhívta a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és
az emberi erőforrások miniszterét, hogy szakpolitikai hatáskörükben eljárva Tatabánya
megyei jogú város, valamint Esztergom város térségében a gépipar és elektronikai ipar
fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedéseket prioritásként kezelve lássák el.
14. Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló
15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet (MK 50.)
A jogszabály rendelkezéseit 2014. április 4-től kell alkalmazni, de a munkáltató választása
szerint a 2014. január 1-jén vagy azt követően nyújtott támogatásokra is alkalmazhatók.
15. A minimális építőipari rezsióradíj 2014. évi mértékéről szóló 30/2014. (IV. 10.) BM
rendelet (MK 53.)
Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2014.
évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2422 forint/óra.
16. Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a
választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól,
a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény
országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM
rendelet módosításáról szóló 26/2014. (IV. 14.) KIM rendelet (MK 54.)
A jogszabály módosította többek között a szavazóköri jegyzőkönyvek egyes oldalait.
17. A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben
támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet (MK 55.)
A jogszabály értelmében az iratkezelési szoftver biztosítja a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Korm. rendelet) előírt iratkezelési folyamat teljesülését, és támogatja az
ellenőrzött, biztonságos és nyomon követhető iratkezelést, a szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások igénybevételét és az elektronikus ügyintézést.
18. A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet
(MK 55.)
A támogatási kérelmet a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi
szervéhez) 2014. június 11-éig történő megküldésével lehet benyújtani. (Az elektronikus
rendszerben a kérelmet 2014. június 10-én éjfélig kell rögzíteni, és azt legkésőbb 2014. június
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11-én postára adni. A határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás kizárólag a helyi
közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak
finanszírozására használható fel.

19. A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó
állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.)
FVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 46/2014. (IV. 18.) VM rendelet
(MK 56.)
A rendelet értelmében az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási
költségeinek 50%-át, de – mezőőrönként és hegyőrönként – legfeljebb ötszázezer forintnak a
megtérítését, a nyilvántartásba vételét követő harminc napon belül igényelheti. Az
önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek
– személyi és dologi kiadások – 50%-ának, de legfeljebb kilencvenezer forint/hó/fő
megtérítését negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától
számított harminc napon belül.
Tata, 2014. április 18.
Dr. Kórósi Emőke
jegyző

