BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TITKÁRSÁGI OSZTÁLYA
5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
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Telefon: 66/441-355
Telefax: 66/441-593

Tisztelt Képviselő-testület!
A két ülés között megjelent fontosabb jogszabályok jegyzékét (jogszabálymutató) a képviselői
munka segítése érdekében megküldjük a tisztelt képviselőknek.
JOGSZABÁLYMUTATÓ

I.

ÚJ JOGSZABÁLYOK

2011. évi LXVI.
törvény

Az Állami Számvevőszékről

2011. évi LXXV.
törvény

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi XCIII.
törvény

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

2011. évi C. törvény
2011. évi CVIII.
törvény

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

az

egyházak,

A közbeszerzésekről

2011. évi CX. törvény A köztársasági elnök jogállásáról és a javadalmazásáról
2011. évi CXI.
törvény

Az alapvető jogok biztosáról

2011. évi CXII.
törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

170/2011. (VIII.24.)
Korm. rendelet

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

174/2011. (VIII.31.)
Korm. rendelet

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról

28/2011. (VIII.3.)
NGM rendelet

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a
költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső
kontrollrendszer témájú továbbképzéséről

24/2011. (VIII.9.)
KIM rendelet

Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról

43/2011. (VI.29.)
OGY határozat

Az Alkotmánybíróság öt tagjának megválasztásáról

57/2011. (VII.7.)
OGY határozat

Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról

1198/2011. (VI.17.)
Korm. határozat

A szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való
összehangolására vonatkozó koncepcióról

1207/2011. (VI.28.)
Korm. határozat

A közszolgálati életpályák összehangolásáról

1211/2011. (VI.28.)
Korm. határozat

A Nemzeti Eszközkezelő felállításáról

1212/2011. (VI.28.)
Korm. határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó egyes feladatokról

1222/2011. (VI.29.)
Korm. határozat

A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és
nagytávú tervéről

1236/2011. (VII.7.)
Korm. határozat

A Kormány 2011. II. félévi munkatervéről

1252/2011. (VII.21.)
Korm. határozat

A 2011 májusában
intézkedésekről

II.

bekövetkezett

fagykárok

enyhítését

törvények

szolgáló

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2011. évi LXI.
törvény

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az
Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása
érdekében szükséges módosításáról

2011. évi LXII.
törvény

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról

2011. évi LXIII.
törvény
2011. évi LXIV.
törvény
2011. évi LXVIII.
törvény

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények
pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvény módosításáról

2011. évi LXX.
törvény

Egyes természetvédelmi és agrártárgyú törvények módosításáról

2011. évi LXXI.
törvény

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról

2011. évi LXXII.
törvény

Egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi LXXIII.
törvény

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló
1999. évi LXIX. törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló
2000. évi CXXVIII. törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény módosításáról

2011. évi LXXIV.
törvény

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
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2011. évi LXXXI.
törvény
2011. évi XC. törvény
2011. XCI. törvény
2011. évi XCV.
törvény

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes
törvények módosításáról
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról

2011. XCVI. törvény Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról
2011. évi XCVIII.
törvény

Egyes választási törvények módosításáról

2011. évi CV. törvény

Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú
módosításáról

2011. évi CVI.
törvény

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról

2011. évi CVII.
törvény

Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról

2011. évi CXIV.
törvény

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

95/2011. (VI.28.)
Korm. rendelet

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.
rendelet módosításáról

99/2011. (VI.29.)
Korm. rendelet

A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

101/2011. (VI.29.)
Korm. rendelet

105/2011. (VI.30.)
Korm. rendelet
106/211. (VI.30.)
Korm. rendelet

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.)
Korm. rendele4t és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális
földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő
ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló
263/2010. (XI.17.) Korm. rendelet módosításáról
A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a
leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010.
(V.6.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek táppénzzel kapcsolatos
módosításáról

126/2011. (VII.18.)
Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet
módosításáról
Egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek
módosításáról

132/2011. (VII.18.)
Korm. rendelet

A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló
194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet módosításáról

111/2011. (VII.4.)
Korm. rendelet
125/2011. (VII.18.)
Korm. rendelet
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137/2011. (VII.19.)
Korm. rendelet

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes
rendelet módosításáról

139/2011. (VII.21.)
Korm. rendelet

Egyes egészségbiztosítási
módosításáról

140/2011. (VII.21.)
Korm. rendelet

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

165/2011. (VIII.24.)
Korm. rendelet

Az Oktatási
módosításáról

171/2011. (VIII.24.)
Korm. rendelet

A
közfoglalkoztatással
módosításáról

25/2011. (VII.27.)
BM rendelet
23/2011. (VI.30.)
NGM rendelet
32/2011. (VI.20.)
NEFMI rendelet
34/2011. (VI.24.)
NEFMI rendelet
36/2011. (VI.27.)
NEFMI rendelet
37/2011. (VI.28.)
NEFMI rendelet

és

Hivatalról

szóló

egészségügyi

307/2006.

összefüggésben

tárgyú

(XII.23.)
egyes

kormányrendeletek

Korm.

rendelet

kormányrendeletek

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes
miniszteri rendeletek módosításáról
A kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe
tartozó előirányzatok felhasználása, valamint eges államháztartási
adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII.30.) PM rendelet
módosításáról
A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet módosításáról
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet módosításáról
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet, valamint az egynapos sebészeti
és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002.
(XII.12.) ESZCSM rendelet módosításáról
A mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló
19/1998. (VI.3.) NM rendelet módosításáról

47/2011. (VII.27.)
NEFMI rendelet

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

56/2011. (VI.29.)
OGY határozat

A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a
kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007.
(VI.28.) OGY határozat módosításáról
Lezárva: 2011. augusztus 31.

Békéscsaba, 2011. szeptember 1.

Tisztelettel:

Dr. Pacsika György
mb. osztályvezető
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