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Jogszabályfigyelő 
2010. december 

 
 
 

MK. 188. szám 
 

Az egyes rendészeti tárgyú és azokkal összefüggő törvények módosításáról 
szóló 2010. évi CXLVII. tv. 
 
A fenti törvény módosította többek között a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. törvényt, mely bővítette a közterület-felügyelő jogkörét a tömegközlekedési 
eszközök használati rendjének fenntartásával, továbbá az önkormányzati vagyon 
védelmével, mely kapcsán bővült a felügyelet illetékességi területe is. A közterület-
felügyeletet a módosítás hatálybalépését követően már költségvetési szerv belső 
szervezeti egységeként is lehet működtetni. 
 
Az Országos Választási Bizottság 9/2010. (XII.11.) OVB állásfoglalása a területi, 
illetve országos kisebbségi önkormányzati képviselők mandátumáról 
 
Az OVB állásfoglalása szerint a területi, illetőleg az országos kisebbségi 
önkormányzati képviselő megbízatása nem szűnik meg abban az esetben, ha a 
képviselő az időközben lezajlott általános települési kisebbségi önkormányzati 
választáson nem szerzett mandátumot, hanem megbízatása az általános területi, 
illetve országos kisebbségi választás napjáig tart. 
 
 

MK. 189. szám 
 

A nemzetgazdasági miniszter 7/2010. (XII.14.) NGM rendelete a 2011. évi 
munkaszüneti napok körüli munkarendről 
 
A rendelet meghatározza a 2011. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti 
munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendet az alábbiak szerint: 

• március 19., szombat munkanap 
• március 14., hétfő pihenőnap 
• november 5., szombat munkanap 
• október 31., hétfő pihenőnap 

 
 

MK. 191. szám 
 

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. 
törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes 
iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVII. törvény 
 
A jogszabály módosította többek között az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi. 17. törvényerejű rendeletet, mely új 
rendelkezésként felhatalmazást ad az a települési önkormányzat számára, hogy 
rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
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kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályait, továbbá a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 
 
Módosult továbbá a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény is. 
Felhatalmazást kapott a módosítás során a helyi önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzésért felelős miniszter, hogy a polgármester tisztségének megszűnése 
esetére a munkakör-átadási jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó szabályokat 
rendeletben állapítsa meg. 
 
 

MK. 192. szám 
 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény 
 
A jogszabály módosította többek között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényt, melynek során az alábbi főbb változásokat iktatták be: 

• bővült a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható döntések köre az 
éven túli hitelfelvétel esetkörével 

• a módosítás kimondja, hogy a képviselő-testület a száz, vagy annál kevesebb 
lakosú településen nem választ bizottságot 

• a körjegyzőség alakítással kapcsolatos változás, hogy az ezernél levesebb 
lakosú, megyén belüli olyan községek alakítanak és tartanak fenn 
körjegyzőséget igazgatási feladataik ellátására, melyek közigazgatási területét 
legfeljebb két település közigazgatási területe választja el egymástól 

• a módosítás szerint a megyei, megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi 
kerületi önkormányzat képviselő-testülete köteles a Hivatalos Értesítőben 
közzétenni az eddigieken túl a vállalkozási maradvány-kimutatását is 

• a módosítás szerint amennyiben az önkormányzat éven túli hitelt vesz föl, 
vagy kötvényt bocsát ki, a képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálót 
megbízni, és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással 
kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel ismertetni. Az 
előzetes véleményről a testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetet 
köteles tájékoztatni, az éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a 
képviselő-testület minősített többséggel dönt 

 
Módosult továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, melynek új 
rendelkezése az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 
mértékét egységesen naptári naponként legfeljebb 5000 forintban határozta meg. 
Kiegészült továbbá a törvény a 48.§-sal, mely szerint az 52.§ 31. pont b) pont ba) 
alpontja szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó a 2011-
ben kezdődő adóéve adókötelezettsége megállapításánál a 2010. december 31-én 
hatályos 52.§ 31. pontját és 3. sz. mellékletét köteles alkalmazni, továbbá a 2011-
ben kezdődő adóévben nem állapítható meg mulasztási bírság annak a vezetékes 
távközlési tevékenységet végző vállalkozónak, amelyik a helyi iparűzési adó 
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bejelentési kötelezettségét a bejelentkezésre nyitva álló határidő utolsó napját követő 
45. napig teljesíti. 
 
Változott a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény is, melynek 
módosítása szerint áthelyezés esetén közigazgatási szervnek kell tekinteni a Ktv. 1.§ 
(1) és (2) bekezdésében, továbbá a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi 
LVIII. törvény 1.§-ában meghatározott szerveket. Az új szabályozás szerint a 
tartalékállományba helyezés alatt a központi közszolgálati nyilvántartás feladata - a 
Kormány által meghatározott módon – a köztisztviselő és az (1) bekezdésben 
meghatározott szervek szakmai és munkaköri adatainak felhasználásával a 
köztisztviselőnek felajánlható másik köztisztviselői munkakör felkutatása. A 
közigazgatási szerv vezetője kérésére tájékoztatást ad a tartalékállományba 
helyezésről, valamint a köztisztviselő törvényben meghatározott adatairól. Változott 
továbbá a közszolgálati alapnyilvántartás adatköre. 
 
A törvény módosította többek között a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényt is. Az új rendelkezések szerint a nem helyi önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási intézmény fenntartói törvényességi ellenőrzését a módosítás 
hatálybalépését követően már nem a jegyző, hanem a működést engedélyező szerv 
(a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve) látja el. 
 
 

MK. 194. szám 
 

A Kormány 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról 
 
A Korm. rendelet meghatározza a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti 
egységeként működő ágazati szakigazgatási szerveket, részletezi a fővárosi és 
megyei kormányhivatal szakmai irányítását és ellenőrzését, a kormánymegbízott 
feladatait, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs, ellenőrzési, 
véleményezési, hatósági, informatikai, képzési, ügyfélszolgálati és egyéb feladatait. 
A Korm. rendeletben meghatározásra kerülnek gazdálkodási, valamint az 
átalakulással és jogutódlással kapcsolatos kérdések is. 
 
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 19/2010. (XII.21.) KIM rendelete a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet módosításáról 
 
Az IRM rendeletet az új Jat. /2010. évi CXXX. tv./ rendelkezéseihez igazították 
hozzá. Kiegészült például azzal a követelménnyel, hogy a jogszabály tervezetét a 
magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan, közérthetően és 
ellentmondásmentesen kell megszövegezni. A módosítás csak a jogszabály 
tervezetének a megjelölését szabályozza, hatályon kívül helyezésre került a 
jogszabály kihirdetése során történő megjelölésére vonatkozó rész, mivel azt az új 
Jat. 27.§-a már szabályozza. A módosítás pontosította az önkormányzati rendelet 
merev hivatkozás során történő megjelölését. A jogszabály személyi illetve területi 
hatályával kapcsolatban a módosítás kimondja, hogy nem kell róla külön rendelkezni, 
ha az a jogszabály tervezetének egyéb rendelkezései alapján egyértelmű. 
Módosultak továbbá az új Jat-hoz igazítva a hatálybalépés napja meghatározásának, 
és a jogszabály hatályon kívül helyezésének szabályai. 
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MK. 196. szám 
 

A Kormány 292/2010. (XII.22.) Korm. rendelete a köztisztviselők és a 
kormánytisztviselők tartalékállományba helyezéséről 
 
A rendelet 2011. január 15. napján lép hatályba, a Ktv. 1.§ (1)-(2) bekezdéseiben és 
a 2010. évi LVIII. törvény 1.§-ában meghatározott szervekre, továbbá e szervekkel 
jogviszonyban álló köztisztviselőkre és kormánytisztviselőkre terjed ki. A jogszabály 
kimondja, hogy a tartalékállományba helyezésről - köztisztviselőnél a hozzájárulása 
esetén – a felmentésre vonatkozó munkáltatói intézkedésben kell rendelkezni. Az 
adatokat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium informatikai rendszerében 
(TARTINFO) kezelik. A jogszabály a TARTINFO rendszer működéséről, 
használatáról tartalmaz rendelkezéseket. 
 

 
MK. 197.szám 

 
A miniszterelnök 117/2010. (XII.23.) ME határozata a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak kinevezéséről 
 
A miniszterelnök kinevezte 2011. január 1-jei hatállyal a kormánymegbízottakat, dr. 
Lengyel Györgyit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízottá. 
 
A Kormány 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelete a levegő védelméről 
 
A Kr. 2011. 01. 15. napján lép hatályba, 36.§-a a kistérség körzetközponti feladatokat 
ellátó településének jegyzőjét jelöli ki bizonyos levegőtisztaság-védelmi hatósági 
ügyekben első fokon eljáró hatóságként, továbbá kimondja, hogy a polgármester jár 
el első fokon a füstköd-riadó terv végrehajtásával kapcsolatos levegőtisztaság-
védelmi hatósági ügyben, valamint meghatározza a füstköd-riadó terv elkészítésével, 
végrehajtásával kapcsolatos követelményeket. 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
2010. évi CLXV. törvény 
 
A módosítás az alpolgármesteri tisztség megszűnésével kapcsolatban a Pttv. 2.§ (2) 
bekezdésének b) pontját az Ötv-hez igazította, mikor kimondja, hogy az 
alpolgármesteri tisztség megszűnik az alpolgármester önkormányzati képviselőnek 
történő megválasztásakor, a képviselő-testület alakuló ülésének napján. A módosítás 
hatályon kívül helyezte továbbá a Pttv. 4/A. § (3) bekezdését, mely arról rendelkezett, 
hogy a polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően 
megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, 
tiszteletdíja összegénél nem lehet kevesebb. Hatályon kívül helyezésre került 
továbbá a Pttv. 2.§ (1) bekezdésének i) pontja (mely a polgármesteri tisztség 
megszűnéséről rendelkezik tisztségével összefüggő jogerősen megállapított 
bűncselekmény esetén), azonban ez utóbbi rendelkezéshez hasonló szabályozás 
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(összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni annak a polgármesternek a 
megbízatását, akit bűntett miatt jogerős szabadságvesztésre ítéltek) beépítésre 
került az Ötv-be. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 
2010. évi CLXIV. törvény 
 
A módosítás kiegészítette az Ötv. 33/A.§-át azzal, hogy meg kell szüntetni 
összeférhetetlenség miatt annak a polgármesternek a megbízatását (amennyiben az 
alapul szolgáló ok a módosítás hatálybalépését követően keletkezett): 

• akit a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltottak, 
• akit bűntett miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, 
• akinek az állammal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését 

követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési 
halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően 
– nem rendezi, 

• akinek kényszergyógykezelését a bíróság jogerősen elrendelte. 
A módosítás a polgármester számára egy tájékoztatási kötelezettséget határozott 
meg a büntetőeljárás során az első tárgyalás időpontjáról, a jogerős ítéletről a 
testület, a helyi választási bizottság, és a törvényességi ellenőrzésért felelős szerv 
felé. Az új szabályozás szerint továbbá a megyei jogú város közgyűlése és a megyei 
közgyűlés is több aljegyzőt nevezhet ki. Módosultak továbbá a megyei közgyűlés 
alelnökének választására, jogállására vonatkozó szabályok, hasonlóan a nem 
képviselő alpolgármesterhez. 
 

 
MK. 200. szám 

 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény 

 
2010. évi CLXXI. törvény az egyes szociális, gyermekvédelmi, 
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények 
módosításáról 
 
A törvény módosította többek között a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, melyben a főbb változások: 

• változott az egyházi fenntartó fogalma 
• módosult azon rendelkezése az Sztv-nek, hogy mi nem minősül jövedelemnek 
• változtak a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről a 

szolgáltató, az ellátó szociális intézmény vezetője által vezetett nyilvántartásra 
vonatkozó rendelkezések, 

• változtak a szociális ellátásra való jogosultsági feltételek felülvizsgálatára 
vonatkozó határidők 

• az önkormányzatok közfoglalkoztatásban betöltött szerepének változása miatt 
hatályon kívül helyezésre kerültek a RÁT-ra vonatkozó szabályok, helyette a 
bérpótló juttatás intézményét vezették be. A bérpótló juttatásban részesülőre 
is határoztak meg az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést, 
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mivel számukra a közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát a munkaügyi 
kirendeltség ajánlja fel 

• jelentős felhatalmazás a települési önkormányzatok számára, hogy 
rendeletükben a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeként előírhatják, 
hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete 
rendezettségének biztosítására vonatkozó, rendeletben megállapított 
feltételeket teljesítse 

• változtak a lakásfenntartási támogatás szabályai, melynél az egy főre jutó havi 
jövedelem helyett az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet vizsgálják, 
melynél az eddigi 150%-os határ helyett 250%-ot vezettek be.  

• az új szabályok szerint a fizetendő térítési díjakról nemcsak a települési 
önkormányzat alkot rendeletet. Amennyiben a fenntartó önkormányzati 
társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban 
erre kijelölt települési önkormányzat alkot rendeletet a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint (kötelező felülvizsgálat 2011.04.01. 
napjáig) 

•  az Sztv. kiegészült továbbá a szociális igazgatási bírságra vonatkozó 
rendelkezésekkel 

 
A törvény módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényt. A módosítás egyrészt tartalmazza a 2011-es 
költségvetéshez kapcsolódó változásokat úgy, mint a gyermekétkeztetés térítési 
díjának megemelése a nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át kitevő rezsiköltséggel a 
napközbeni ellátási formáknál. Módosultak továbbá a kapcsolattartásra vonatkozó 
szabályok, bevezették a felügyelt kapcsolattartás intézményét, törvényi szintre 
emelték az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetekkel kapcsolatos 
szabályozást. A gyermekmunka elleni fellépés érdekében a gyermekvédelmi 
jelzőrendszeri tagok közé bekerült a munkaügyi hatóság, hangsúlyossá vált, hogy a 
települési önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását a 
bölcsőde fenntartása mellett családi napközi működtetésével is biztosíthatja, 
lehetővé tették, hogy a családok átmeneti otthonába a várandós anya férje vagy 
élettársa is beköltözhessen, szabályozásra került a különleges hivatásos nevelőszülő 
alkalmazásának lehetősége. 
 
Módosításra került a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, 
melyben a GYES folyósítási idejét 2 évről 3-ra állították vissza, a módosítás 
tartalmazza a GYES melletti keresőtevékenység korlátozásának szabályozását, a 
törvény bevezeti továbbá az örökbefogadói GYES intézményét a 10 évet még be 
nem töltött gyermek örökbefogadása esetén. 
 
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és 
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 
kapcsán több kormányrendelet került módosításra: 

• a szociális szolgáltatási tárgyú kormányrendeleteknek az egyes 
szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és 
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. 
törvénnyel összefüggő módosításáról /357/2010. (XII.30.) Kr./ 

• egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli szociális ellátásokkal 
összefüggő módosításáról /358/2010. (XII.30.) Kr./ 
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• a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII.30.) Kr., valamint az egyes szociális 
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Kr. 
módosításáról /359/2010. (XII.30.) Kr./ 

• az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek az egyes 
szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és 
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. 
törvényhez kapcsolódó módosításáról /360/2010. (XII.30.) Kr./ 

 
 

MK. 201. szám 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 
2010. évi CLXXIV. törvény 
 
A módosítás hatálybalépését (2011.01.01.) követő fontosabb változások: 

• a közszolgálati jogviszony munkáltató általi indokolás nélküli 
megszüntetésének lehetősége 

• felmentési idő két hónapban történő meghatározása (kivéve alkalmatlanság- 
egy hónap) 

• köztisztviselő eltérítése, azaz alapilletményének megemelése max. 50%-al az 
eddigi 30% helyett 

• a képviselő-testület hivatalánál dolgozó, teljesítményértékeléssel 
alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek továbbra is 
lehetőség van személyi illetmény megállapítására, de már nem szerepel a 
Ktv-ben az a korlát, hogy az éves költségvetésben megállapított létszám 
legfeljebb 20%-áig 

• a módosítás lehetőséget ad a 10 000 feletti lakosú településen, valamint a 
körzetközponti feladatot ellátó önkormányzatnál, megyei jogú városi 
önkormányzatnál, megyei önkormányzatnál, fővárosi kerületi, fővárosi 
önkormányzatnál az osztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi szintnek 
megfelelő vezetői megbízáson túl további vezetői megbízás adására is. 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról 
szóló 2010. évi CLXXV. törvény   
 
A módosítás szerinti fő változás 2011.01.01. napjától, hogy megszünteti a kinevezett 
vezetői státuszt, és visszaállítja a 2009 előtti szabályozást, hogy a magasabb vezetői 
illetve vezetői beosztás csak megbízással, az eredeti munkakör mellett legyen 
ellátható. Ezzel párhuzamosan megszünteti a határozatlan idejű megbízást, a 
továbbiakban magasabb vezetői és vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, 
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre adható. A módosítás átmeneti szabályokat 
határoz meg a kinevezett vezetőkre, és a határozatlan idejű magasabb vezetői, 
vezetői megbízásra, kinevezésre vonatkozóan. 
 

 
MK. 202. szám 

 
A Kormány 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 
támogatásokról 
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A rendelet a Munkaerőpiaci Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata 
felhasználásának szabályairól rendelkezik. Az önkormányzatokat érintően a rendelet 
szabályozza az önkormányzat által szervezett rövid és hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás, illetve az országos közfoglalkoztatási program támogatását, 
valamint meghatározza az eljárási szabályokat is. 
 
A nemzetgazdasági miniszter 21/2010. (XII.31.) NGM rendelete az 
önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési 
nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet módosításáról 
 
Szolnok, 2011-01-12. 
 

dr. Ligetné Nemes Katalin 
 
 
 

 


