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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 CXXII. 

törvény 
A központi hitelinformációs rendszerről 

2011. évi CXXIII. 

törvény 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási 

szabályairól 

27/2011. (IX.14.) 

KIM rendelet 
Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról 

1299/2011. (IX.1.) 

Korm. határozat 
A járások kialakításáról 

1300/2011. (IX.1.) 

Korm. határozat 

A Kormányablakok felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet 

biztosításáról 

1304/2011. (IX.2.) 

Korm. határozat 
A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról 

1311/2011. (IX.12.) 

Korm. határozat 

Magyarország Alaptörvénye névre szóló díszkiadásával összefüggő feladatok 

ellátásáról 

1316/2011. (IX.19.) 

Korm. határozat 
A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről 

1317/2011. (IX.19.) 

Korm. határozat 
A vendéglátás helyzetét javító intézkedésekről 

1321/2011. (IX.20.) 

Korm. határozat 

Az „Orosháza város csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” 

című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat 

jóváhagyásáról 
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II. MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK 

 

2011. évi CXVI. 

törvény 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 

kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 

módosításáról 

2011. évi CXXI. 

törvény 
Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról 

2011. évi CXXIV. 

törvény 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról 

2011. évi CXXV. 

törvény 
Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról 

185/2011. (IX.9.) 

Korm. rendelet 
Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

188/2011. (IX.19.) 

Korm. rendelet 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó 

eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 

33/2011. (IX.29.) BM 

rendelet 

Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési 

pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 

15/2011. (IV.22.) BM rendelet módosításáról 

28/2011. (IX.14.) 

KIM rendelet 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési 

képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII.30.) ÖM 

rendelet és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a 

kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, 

tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2010. (VII.21.) 

KIM rendelet módosításáról 

 

Lezárva: 2011. október 3. 

 

 

 

 

Békéscsaba, 2011. október 3.  

 

 

Tisztelettel: 
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 mb. osztályvezető 


