JOGSZABÁLY-ISMERTETİ
Jelen ismertetı a 2009. február 20-a és 2009. március 18-a között a Magyar Közlöny 2009.
évi 21-34. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

TÖRVÉNYEK
1. 2009. évi I. törvény
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzıdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény módosításáról (MK 23. szám)
2. 2009. évi II. törvény
A Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a
szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetésérıl (MK 27.)
3. 2009. évi III. törvény
A Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi
Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetésérıl (MK 28.)
4. 2009. évi IV. törvény
A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetı kezességrıl (MK 28.)
A törvényt - mely az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követı 15.
napon lép hatályba - a rászorult, lakáscélú kölcsönnel rendelkezı természetes
személyeknek terheinek mérséklése céljából fogadta el az Országgyőlés. Azok vehetik
igénybe a kedvezményt, akik 2008. szeptember 30-a után vesztették el munkájukat,
álláskeresınek minısülnek, a lakáscélú kölcsön biztosítékául szolgáló lakóingatlanban
laknak, és más lakóingatlannal nem rendelkeznek, a kölcsön összege nem haladja meg a
húsz millió forintot, és vállalják legalább havonta tízezer forint összegő törlesztés
megfizetését. A jogszabály módosította továbbá Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényt, melynek értelmében a pénzügyi közvetítırendszer stabilitását
potenciálisan veszélyeztetı helyzetben a Magyar Állam a szabad pénzeszközeinek kezelése
keretében a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényt szerezhet, illetve a Magyar
Köztársaság területén székhellyel rendelkezı hitelintézetnek kölcsönt nyújthat.
5. 2009. évi V. törvény
Egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl
(MK 28.)
A jogszabály módosította A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényt (az un. standolás szabályozása
során, a napi helyett a legalább havi rendszerességő készlet megállapítási gyakoriságot
írtak elı), A számvitelrıl szóló törvényt (napi készpénz záró állomány maximális mértékét
1,2 %-ról 2 %-ra emelte) és rendelkezett a korábbi szabályozás alapján kiszabott
mulasztási bírságok visszafizetésérıl, a határozatok visszavonásáról és az ilyen célú
eljárások megszüntetésérıl, továbbá hatályon kívül helyezte Az adózás rendjérıl szóló
2003. évi XCII. törvény 250 ezer forint feletti készpénzes fizetés esetére mulasztási bírság
kiszabását elıíró szakaszát.
6. 2009. évi VI. törvény
A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl (MK 30.)
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EGYÉB JOGSZABÁLYOK
1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatása és vis maior tartalék elıirányzatok
felhasználásának részletes szabályiról szóló 33/2009. (II.20.) Korm. rendelet (MK 21.)
A jogszabály rendelet alapján támogatást igényelhet a regionális fejlesztési tanácstól az
önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás, amennyiben a tulajdonában lévı építményt
elıre nem látható természeti vagy más kár sújtja. Az önkormányzat továbbá elıre nem
látható természeti vagy más eredető veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés
többlet kiadásainak részbeni vagy teljes támogatását is igényelheti.
2. A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 5/2009. (I.20.) ÖM rendelet
(MK 21.)
A rendelet szerint igénylést nyújthat be a pályázó, ha a költségvetési szerveinél
fıfoglalkozásban, határozatlan idejő közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy
munkaviszonyban állók – kivéve a közhasznú munka végzés címén foglalkoztatottak –
jogviszonyának megszüntetésérıl döntött 2008. év szeptember 30. napját követıen és
megfelel a rendeletben foglalt feltételeknek. A pályázatokat 3 ütemben lehet benyújtani a
Magyar Államkincstárhoz.
3. A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhıfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X.31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2009. (II.25.) Korm. rendelet
(MK 22.)
A jogszabály a támogatás fajlagos bruttó összegére vonatkozó rendelkezéseket
módosította.
4. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az Európai Parlament tagjainak
választásán történı végrehajtásáról szóló 6/2009. (II.25.) ÖM rendelet (MK 22.)
A rendelet az Európai Parlament tagjainak választásának elıkészítésével és
lebonyolításával kapcsolatban határozza meg a választási irodák és a közremőködı
közigazgatási szervek feladatait, valamint megállapítja a használandó nyomtatványok
jegyzékét és mintáit.
5. Az Európai Parlament tagjai 2009. évi választás költségeinek normatíváiról, tételeirıl,
elszámolási és belsı ellenırzési rendszerérıl szóló 7/2009. (II.25.) ÖM rendelet (MK 22.)
A jogszabály meghatározza az egyes személyi és dologi kiadásokat, az elszámolás és
ellenırzés módját, pl.: a szavazatszámláló bizottság választott tagjának, valamint a
jegyzıkönyvvezetınek és a helyi választási iroda tagjainak díja 15.000,- Ft/fı.
6. A bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételirıl szóló 8/2009. (II.26.)
ÖM rendelet (MK 23.)
A támogatást önkormányzatok, illetve társulásaik egyrészt az általuk fenntartott, mőködési
engedéllyel rendelkezı bölcsıdék, illetve többcélú, közös igazgatású intézmény esetén a
bölcsıdei feladat ellátását szolgáló épület, játszó udvar felújítására, korszerősítésére,
akadály mentesítésére, továbbá a bölcsıdei ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések
beszerzésére; másrészt az általuk fenntartott óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a
feladatellátási helyek épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre,
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korszerősítésre, akadálymentesítésre és kapacitásbıvítésre, valamint eszközbeszerzésre;
harmadrészt az általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetében a feladatellátási hely
épületével
kapcsolatos
elemi
infrastruktúrafejlesztésre,
korszerősítésre
és
akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre igényelhetik. A közösségi busz
beszerzésére társulások pályázhatnak.
7. A bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételirıl szóló 8/2009. (II.26.)
ÖM rendelet módosításáról szóló 10/2009. (II.27.) ÖM rendelet (MK 24.)
A rendelet a pályázat benyújtási határidejét hosszabbította meg.
8. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelı mezıgazdasági
beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 33/2008. (III.27.) FVM
rendelet módosításáról szóló 14/2009. (II.28.) FVM rendelet (MK 25.)
A jogszabály a Natura 2000 területekre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.
9. A helyi önkormányzatok részére az önkormányzati és egyéb hivatásos zenei elıadómővészeti szervezetek mőködésére adható támogatások igénybevételének rendjérıl szóló
8/2009. (III.4.) OKM rendelet (MK 26.)
A rendelet hatálya kiterjed a hivatásos önkormányzati zenekarra és énekkarra, valamint az
e szervezeteket fenntartó vagy támogató helyi önkormányzatokra, továbbá az egyéb
hivatásos zenei elıadó-mővészeti szervezetekre. A jogszabály alkalmazásában hivatásos
önkormányzati zenekar és énekkar a helyi önkormányzat által létrehozott és fenntartott
költségvetési szervként mőködı zenekar és énekkar, továbbá a helyi önkormányzat által
alapított és kizárólagos tulajdonában lévı, és a helyi önkormányzattal közhasznú
megállapodást kötött közhasznú társasági formában mőködı zenekar és énekkar, valamint
az olyan önálló jogi személyiségő hivatásos zenekar és énekkar, amellyel, vagy amelynek
fenntartójával annak mőködtetésére a helyi önkormányzat 2008. szeptember 1-je elıtt
megkötött, hosszú távú – legalább 5 éves – közszolgáltatási szerzıdéssel rendelkezik.
Egyéb hivatásos zenei elıadó-mővészeti szervezet, amelyek alaptevékenysége komolyzenei
vagy jazzmővek elıadása, legalább két éve folyamatosan mőködnek, alaptevékenységük
ellátásához szükséges, megfelelı tárgyi feltételekkel, valamint önálló mővészeti és
adminisztratív vezetéssel rendelkeznek, és helyi önkormányzattal közszolgáltatási
szerzıdést kötöttek.
10. Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004.
(IV.19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 50/2009. (III.6.) Korm. rendelet (MK 27.)
A jogszabály a pénzügyi válság miatt átmeneti szabályokat vezetett be, ennek keretében
lehetıvé teszi átmeneti támogatás nyújtását, az ezen a jog címen nyújtott összes támogatás
támogatás tartalma vállalkozásonként nem haladhatja meg az ötszázezer eurós értékhatárt.
11. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken
történı gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól nem
termelı mezıgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló
128/2007. (X.31.) FVM rendelet módosításáról szóló 17/2009. (III.6.) FVM rendelet (MK
27.)
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12. A Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III.6.) IRM rendelet (MK
27.)
A nyilvántartást a Magyar Közjegyzıi Kamara és tagjai vezetik központi, számítógépes
program használatával. A nyilvántartásban a végrendeletek, az öröklési szerzıdések, a
halál esetére szóló ajándékozások és az örökségrıl szóló lemondások rendeletben
meghatározott adatait kell feltüntetni
13. A 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának
részletes feltételeirıl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezésérıl szóló 3/2009. (III.10.) KvVM rendelet (MK 28.)
A jogszabály alapján a települési önkormányzat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére pályázatot nyújthat be.
14. A bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételirıl szóló 8/2009. (II.26.)
ÖM rendelet módosításáról szóló 14/2009. (III.12.) ÖM rendelet (MK 29.)
A rendelet a pályázat benyújtási határidejét hosszabbította meg.
15. A vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet (MK 30.)
A jogszabály e rendelet keretében kereskedelmi hatóságként a kistérség székhelye szerinti
települési önkormányzat jegyzıjét jelölte ki.
16. A Magyar Közlöny 2009. március 15-i, 31. számában jelentek meg a Köztársasági Elnök
kitüntetés adományozásáról, illetve vezérırnagyi és dandártábornoki elıléptetésrıl szóló
határozatai, valamint a kormány díjadományozásról szóló határozatai (MK 31.)
17. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételirıl szóló
27/2009. (III.18.) ÖM rendelet (MK 34.)
A rendelet a szarvasmarha-, a sertés-, a juh-, a kecske-, a nyúl-, a baromfi-,
méhtenyésztésre, valamint a lófélék és a prémes állatok tenyésztésére vonatkozik.

Tata, 2009. március 18.

Dr. Horváth Tivadar
jegyzı

