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Jogszabályfigyelő 
2010. szeptember- október 

 
 
 
 

MK. 140. szám 
 
A nemzeti erőforrás miniszter 8/2010. (IX.3.) NEFMI rendelete egyes szociális 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
 
A NEFMI rendelet módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletet, melyben változtak az 
előgondozás szabályai, a házi segítségnyújtás igénybe vételének szabályai, a 
rendelet 1. számú melléklete, mely a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátás igénybevételéhez szükséges formanyomtatványt tartalmazza. 
 
A NEFMI rendelet módosította továbbá a gondozási szükséglet, valamint az 
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának 
részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletet, és a magasabb 
összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. 
(II.19.) számú ESZCSM rendeletet. 
 
 

MK. 141. szám 
 
Az Országos Választási Bizottság 6/2010. (IX.6.) OVB állásfoglalása a települési 
kisebbségi önkormányzati választás szavazólapjának adattartalmáról 
 
A 2010. évi LXII. törvény – mely a kisebbségi önkormányzati képviselők számát ötről 
négy főre csökkentette – nincs összhangban a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 8. számú mellékletével, mely a települési kisebbségi önkormányzati 
választás szavazólapjának mintáját határozza meg, mivel a minta azt tartalmazza, 
hogy „Érvényesen szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet!”. Az OVB állásfoglalás szerint 
a szavazólapmintát az: „Érvényesen szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet!” tájékoztató 
szöveggel kell elfogadni. 
 
A Kormány 1184/2010. (IX.6.) Korm. határozata a Kormányt egyes 
területfejlesztési intézményekben képviselő személyek kijelöléséről 
 
A Kormány az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tagjává jelölte ki: dr. 
Seszták Miklóst, Borbás Zsoltot, dr. Kovács Ferencet, dr. Tiba Istvánt, dr. Tilki Attilát, 
Molnár Ivánt, Tasó Lászlót és Balogh Zoltánt.  
 
 

MK. 144. szám 
 

A Kormány 237/2010. (IX.13.) Korm. rendelete az egyes gyermekvédelmi tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról 
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A Korm. rendelet módosította a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletet, melyben változtak 
többek között az eseti gondnok kirendelésével kapcsolatos szabályok, a családi 
pótlék természetben történő nyújtásáról szóló határozat rendelkező részének 
kötelező tartalma, meghatározásra került a családi pótlék felhasználhatósági körének 
kijelölése, változtak a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása 
indokoltságának a hivatalból történő felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok, a 
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása alatt a jegyző illetékessége 
megszűnése esetén alkalmazandó szabályok, valamint kiegészült a rendelet az 
iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó általános 
szabályokkal. 
 
A Korm. rendelet módosította a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletet, melyben a jegyző hatásköreként 
meghatározásra került az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről 
szóló döntés, továbbá az iskoláztatási támogatás és a családi pótlék természetbeni 
formája felhasználására kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról szóló 
döntés meghozatala. 
 
A Kormány 238/2010. (IX. 13.) rendelete a 2010. május-június hónapokban 
kihirdetett veszélyhelyzetből eredő kár miatt szükséges, helyreállítással 
kapcsolatos feladatok közcélú munkavégzés keretében történő ellátásáról 
 
A rendelet meghatározza, hogy milyen helyreállítási munkálatokra szervezhető 
közcélú munka, meghatározza továbbá a közcélú munka igénybevételének forrását, 
valamint a forrás felhasználásának feltételeit. Szabályozásra kerülnek továbbá az 
önkormányzat és a vállalkozó közötti helyreállítási munkálatok közcélú munka 
keretében történő elvégzésének feltételeiről szóló megállapodás kötelező tartalmi 
elemei is, valamint a jegyző ellenőrzési feladatai a helyreállítási munkálatok felett. 
 
 

MK. 154.szám 
 

A Kormány 243/2010. (X.5.) Korm. rendelete a vis maior tartalék 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet 
módosításáról, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII.19.) Korm. rendelet módosításáról 
 
A 2010. október 8. napján hatályba lépett Kr. új rendelkezésként tartalmazza, hogy 
amennyiben a vis maior esemény következtében a kötelező önkormányzati feladatot 
szolgáló épület összedől, vagy helyreállíthatatlanul megkárosodik, a Kormány dönt a 
támogatás felhasználásáról új, a káreseményt megelőző funkciót betöltő beruházás 
megvalósítása érdekében. Ebben az esetben a költségek között az új Kr. 5.§ (6) 
bekezdés c) pontja szerint a fejlesztések is elszámolhatók. 
A támogatási kérelmet már nemcsak egy eredeti és egy másolati, hanem egy eredeti 
és három másolati példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár 
Igazgatóságához. 
A támogatási kérelem kiegészült további egy kötelező melléklettel, mely a képviselő-
testület, illetve a tanács határozata arról, hogy vállalja a károsodott ingatlannak a 
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költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 
helyreállítását. Ezen dokumentum csatolása azonban nem kötelező ár-és belvíz-
védekezési költségek elszámolásával kapcsolatos kérelmek esetén a védekezési 
költségek vonatkozásában. 
Az új Kr. 7.§ (1) bekezdése a támogatási igényekről történő miniszteri döntést 
megelőzően előírja a káreseményhez kapcsolódó közfeladatokért felelős fejezetet 
irányító szervnek megküldött pályázati dokumentációval kapcsolatos szakmai 
vélemények és javaslatok minisztériumnak történő megküldését. Az említett 
jogszabályhely a miniszteri döntés tartalmát is meghatározza. 
Az helyreállításhoz kapcsolódó előleggel kapcsolatban változás, hogy az csupán a 
jelzett helyreállítási költségek legfeljebb 15%-ának megfelelő összeg lehet, amellyel 
az első teljesítésarányos kifizetésig kell elszámolni, a védekezési költségekhez 
kapcsolódó előleg pedig a jelzett védekezési költségek legfeljebb 50%-ának 
megfelelő összeg lehet. 
Változott az új Kr-ben a 6.sz. melléklet szerinti adatlapok, bizonylatok becsatolási 
határideje, továbbá az ellenőrzés szabályai. 
 
 

MK. 160. szám 
 

Az Országos Választási Bizottság 8/2010. (X.15.) OVB állásfoglalása az 
önkormányzati választások során megismételtetett szavazások tekintetében a 
névjegyzék továbbvezetéséről 
 
Az OVB állásfoglalása szerint a választójog egyenlősége alkotmányos elvének, 
továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének az felel meg, ha nem 
kerülnek fel a névjegyzékre azok a választópolgárok, akik a megismételtetett 
szavazást követően lakcímet változtatnak. 
 
 

MK. 164. szám 
 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 11/2010. (X.25.) KIM rendelete a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet módosításáról és 
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
 
A KIM rendelet hatályon kívül helyezte az IRM rendelet 2.§-át, így 2010. október 26. 
napjától ismét jogszabály tervezetébe foglalható a jogszabálynak nem minősülő jogi 
aktusban is szabályozható normatartalom. 
Hatályon kívül helyezésre került továbbá az általános követelmények közül az IRM 
rendelet 3.§ (3) bekezdése, így már normatív tartalom nélküli mondat is a jogszabály 
tervezetébe foglalható. 
A KIM rendelet hatályon kívül helyezte az IRM rendelet 44.§ (1)-(2) bekezdését, így 
2010. október 26. napjától már nincs olyan megkötés, hogy a szakasz csupán hat – 
módosítása esetén kilenc – bekezdést tartalmazhat, valamint az sem feltétel, hogy 
egy bekezdés legfeljebb három mondatból állhat. 
Hatályon kívül helyezésre került továbbá az IRM rendelet jogszabály rövidítésének 
meghatározására, valamint a technikai deregulációra vonatkozó fejezete, valamint a 
mellékletre vonatkozó egyes szabályokat tartalmazó 129. §-a. 
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A módosítás hatályon kívül helyezte az IRM rendelet 105.§ (3) bekezdés a) pontját, 
így már módosítható szövegcserésen a teljes mondatot vagy a szerkezeti egység 
címének egészét magában foglaló szövegrész is.    
A KIM rendelet 1.§ (2) bekezdésének 2. pontját figyelembe véve az IRM rendelet 
46.§ (1) bekezdése szerint a szakaszt és a bekezdést pontokra kell tagolni, ha a 
szakaszba vagy bekezdésbe foglalt mondat felsorolást tartalmaz, a felsorolás 
bármely két eleme között azonos logikai kapcsolat áll fenn, és ez a jogszabály 
áttekinthetőségét elősegíti. 
A rendelet módosítása szerint 2010. október 26. napjától nincs minimális korlát a 
pont és az alpont alkalmazásánál, így a szakasznak és bekezdésnek már nem kell 
legalább háromelemű felsorolást tartalmazni ahhoz, hogy pontot lehessen 
alkalmazni, továbbá a pontnak sem kell legalább háromelemű felsorolást 
tartalmaznia ahhoz, hogy alpontot lehessen alkalmazni. 
A KIM rendelet 3.§ (2) bekezdése már kimondja, hogy a jogszabály alapegysége a 
szakasz, továbbá a jogszabály tervezetének tagolása során szakasznál magasabb 
szintű szerkezeti egység csupán akkor alakítható ki, ha az alacsonyabb szintű 
szerkezeti egységek alkalmazásával a jogszabály áttekinthetősége nem biztosítható. 
Változott az IRM rendelet 100.§ (2) bekezdése, azaz a jogszabály módosításának 
lehetőségeit taglaló rendelkezések köre. 
A módosítás szerint a jogszabály melléklete tartalmazhat táblázatot és a 132.§ 
szerinti idézetet is. 
 
A Kormány 1220/2010. (X.25.) Korm. határozata az Önkormányzatok Nemzeti 
Együttműködési Fórumának létrehozásáról, valamint a Kormány és a helyi 
önkormányzatok közötti együttműködés és párbeszéd megerősítéséről 
 
A Kormány 2010. október 25. napján létrehozta az Önkormányzatok Nemzeti 
Együttműködési Fórumát, kijelölte annak tagjait, és meghatározta feladatait, melyet 
az önkormányzati rendszer megújítására és az éves költségvetésre vonatkozó 
konzultációban, valamint a kormány számára jogalkotási feladatokra történő 
javaslattételi szerepben jelölt meg. 
 
 

MK. 166. szám 
 

2010. évi XCIX. törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
módosításáról 
 
A módosítás a Kbt-t kiegészítette a 21/B. §-al, mely alapján a 4. melléklet szerinti jogi 
szolgáltatások megrendelése esetén az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési 
eljárást lefolytatnia. Az ajánlatkérőnek a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót 
tartalmazó hirdetményt külön jogszabályban meghatározott minta szerint kell 
elkészítenie, melyet közzétételre legkésőbb a szerződéskötéstől számított öt 
munkanapon belül meg kell küldenie. A hirdetményben az ajánlatkérőnek 
nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével, ha nem ért egyet, a 
hirdetmény nem kerül közzétételre, ez azonban nem érinti a Közbeszerzési 
Értesítőben történő 47.§ (1) szerinti közzétételt. 
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A nemzeti fejlesztési miniszter 14/2010. (X.29.) NFM rendelete a közbeszerzési 
és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések, és az éves statisztikai 
összegezések mintáiról 
 
A rendelet hatálybalépését, október 30. napját követően megkezdett 
közbeszerzésekre már az NFM rendelet szerinti mintákat kell alkalmazni a rendelet 
13.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 

 
 

 
Szolnok, 2010-11-05. 
 

dr. Ligetné Nemes Katalin 


