
 Tisztelt Képviselő-testület! 

  
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.           
22.) XI.ÖK rendelet 93. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően az elmúlt időszak            
önkormányzatokat érintő főbb jogszabályi változásairól az alábbi tájékoztatást adom: 
  
(A Magyar Közlöny jelen jogszabályfigyelőben hivatkozott számai a www.kozlonyok.hu         
internetes oldalon elektronikus formában letölthetők). 
  
MK. 156. 
Az emberi erőforrások minisztere 33/2018. (X. 10.) EMMI rendelete a háziorvosi, házi            
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a            
háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése        
értékelésének 
egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról 
  
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)            
EüM rendelet módosítása 
  
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM            
rendelet 
a) 21/A. § (1) bekezdésében a „2018. október 15. és 2018. november 15.” szövegrész helyébe               
a „2019. július 15. és 2019. augusztus 15.” szöveg, a „2019. január 1-jei” szövegrész helyébe               
a „2019. szeptember 1-jei” szöveg, 
b) 21/A. § (2) bekezdésében a „2018. szeptember 1-jéig” szövegrész helyébe a „2019. június              
1-jéig” szöveg, a „2018. december 1-jei” szövegrész helyébe a „2019. szeptember 1-jei”            
szöveg, 
c) 21/A. § (3) bekezdésében a „2018. szeptember 1-jéig” szövegrész helyébe a „2019. június              
1-jéig” szöveg lép. 
  
Az emberi erőforrások minisztere 34/2018. (X. 10.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási           
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.         
(VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról         
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 150. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Ha az óvodai intézményellenőrzést lefolytató szakértő szerint hatósági ellenőrzés keretén           
belül indokolt vizsgálni, hogy a köznevelési intézmény rendelkezésére álló eszközök és           
felszerelések megfelelnek-e a 2. mellékletben foglaltaknak, illetve elégségesek-e a pedagógiai          
program végrehajtásához, a szakértő indokolással ellátott megállapítását az ellenőrzés         
tapasztalatait összegző szakértői dokumentumban fel kell tüntetni. Az összegző szakértői          
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dokumentum alapján a hivatal felhívja az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalt           
hatósági ellenőrzés lefolytatására.” 
  
Hatályba lép: 2019. január 1-jén lép hatályba. 
  
MK. 158. 
A Kormány 190/2018. (X. 12.) Korm. rendelete a kulturális örökség védelmével           
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról 
Hatályba lép: 2018. október 13. 
  
A Kormány 191/2018. (X. 12.) Korm. rendelete az életvitelszerű közterületi tartózkodás           
szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek       
kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel           
történő hatálybalépéséről 
  
Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel       
kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.)           
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 3. §-sal lép hatályba: 
„3. § (1) Az ingóságok ideiglenes tárolásba vételének folyamatáról az előkészítő eljárást            
folytató szerv az intézkedés helyszínén a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42.             
§-ában meghatározottak szerint köteles kép- és hangfelvételt készíteni. A kép- és           
hangfelvételt úgy kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen az ingóságok későbbi, egyedi            
azonosítására. 
(2) Az ideiglenes tárolásba vett ingóságot – több ingóság esetén azok csomagolását –             
azonosításra alkalmas jellel kell ellátni. Az azonosításra alkalmas jel tartalmazza 
a) a kijelölt ideiglenes tárolást végző szerv megnevezését és a tárolás helyét, 
b) az elkövető rendelkezésre álló természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve,           
születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és             
utóneve), 
c) a helyszíni intézkedés helyét és időpontját, 
d) az eljáró szerv megnevezését. 
(3) Az azonosításra alkalmas jel egy példányát át kell adni az elkövetőnek, egy példányát az               
előkészítő eljárást folytató szerv őrzi meg. 
(4) Az ideiglenes tárolásba vett ingóságok őrzéséről az ideiglenes tárolást végző szerv            
gondoskodik. Az ideiglenes tárolásba vett ingóságok tárolását biztonságosan és úgy kell           
végezni, hogy az változatlan állapotban megmaradjon, az azonosság biztosított és könnyen           
megállapítható legyen. 
(5) Ha az ideiglenes tárolásba vett ingóság gyorsan romló, bomló, tárolhatatlan dolog, azok             
megsemmisítésére a Szabs. tv. 178/B. § (10) bekezdésében meghatározottak alapján az           
elkobzott dolgok megsemmisítésére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával kell        
intézkedni.” 
  



A Korm. rendelet a következő 4. §-sal lép hatályba: 
„4. § (1) A Szabs. tv. 178/B. §-a szerinti, az életvitelszerű közterületi tartózkodás             
szabályainak megsértése szabálysértés esetében azon ingóságok ideiglenes tárolásának        
helyéről, 
a) amelyeket az elkövető az előállítása során nem vesz magához, de úgy nyilatkozik, hogy              
azokra igényt tart, valamint 
b) amelyek vonatkozásában az a) pont szerinti nyilatkozat a helyszíni intézkedés során nem             
szerezhető be, – a rendelkezésre álló tárolási és szállítási kapacitásokra figyelemmel – a             
diszpécserközpont tájékoztatást nyújt az előkészítő eljárást folytató szerv részére. 
(2) Az állami szervek és a helyi önkormányzat, valamint az 1. §-ban meghatározott             
szolgáltatók és intézmények által rendelkezésre bocsátott tárolási és szállítási kapacitások a           
felajánlott tárolási hely szerint illetékes diszpécserközpontnak jelenthetők be. Bejelentett         
tároló- és szállítási kapacitás hiányában az ideiglenesen tárolásba vett ingóságok tárolásáról           
és elszállításáról az előkészítő eljárást folytató szerv gondoskodik. 
(3) Az ideiglenes tárolásba vett ingóságok helyszíni őrzésében szükség szerint azok           
elszállításáig a polgárőrség is közreműködhet. 
(4) Az ideiglenes tárolással összefüggő feladatok végrehajtása során az eljárásban részt vevő            
szervek az ideiglenes tárolásba vett ingóságok szállítására, tárolására, őrzésére,         
megsemmisítésére közreműködőt vehetnek igénybe.” 
  
Hatályba lép: 2018. október 15. 
  
Az emberi erőforrások minisztere 36/2018. (X. 12.) EMMI rendelete a személyes           
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük        
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról 
  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük          
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) „A nappali melegedő”             
alcíme a következő 103/A. §-sal egészül ki: 
„103/A. § A nappali melegedő – a 76. §-ban foglaltaktól eltérően – a hét minden napján                
legalább 8 óra és 18 óra között nyitva tart.” 
  
Az R. 107. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az éjjeli menedékhely a hét minden napján legalább 18 óra és 8 óra között nyitva tart.” 
  
Az R. 107/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„107/B. § (1) Az időszakos férőhelyszám-bővítés abban az esetben hajtható végre, ha a             
bővítés az időszakot megelőző férőhelyeket igénybe vevők ellátását nem zavarja. 
(2) A végrehajtott férőhelyszám-bővítés nem haladhatja meg az intézmény ideiglenes vagy           
állandó működési engedélyében szereplő férőhelyszám 30%-át. 
(3) Az időszakos férőhelyszám-bővítéskor az intézmény biztosítja a 105. § (2) bekezdésében            
és a 107. § (2) bekezdésében foglaltakat, azzal, hogy 



a) a lakószobában egy ellátottra legalább három négyzetméter nagyságú lakóterület jut, 
b) huszonöt ellátottra jut legalább egy zuhanyzó és egy illemhely, 
c) folyamatosan biztosítja a fűtést, világítást és a meleg vízzel való ellátást, 
d) biztosítja az egészségügyi alapellátás megszervezését, szükség szerint a szakellátáshoz          
való hozzájutás segítését.” 
  
Az R. a következő 123. §-sal egészül ki: 
„123. § A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott           
állami támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a személyes gondoskodást nyújtó           
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)           
SZCSM rendelet módosításáról szóló 36/2018. (X. 12.) EMMI rendelettel megállapított          
103/A. §-ban foglaltakat 2019. január 1-je előtt nem teljesítik.” 
  
Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
Hatályát veszti az R. 
a) 105. § (2) bekezdés a) pontja, 
b) 107. § (1) bekezdésében az „egy lakószobában legfeljebb húsz személy helyezhető el, és”              
szövegrész, 
c) 107/C. §-a. 
  
Hatályba lép: 2018. október 15. 
  
MK.169. 
A Kormány 203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.            
(I. 11.) Korm. rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2018. november 8. 
  
MK.172. 
A Kormány 207/2018. (XI. 10.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény           
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyar Államkincstárról           
szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról 
  
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.           
rendelet módosítása 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet           
9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) A helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi             
önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv, az önkormányzati társulás és az általa             
alapított költségvetési szerv és a Kincstár közötti megállapodás alapján a Kincstár is elláthatja             
az (1) bekezdés a) pontjában foglalt egyes feladatokat. A megállapodásnak tartalmaznia kell            



az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatok részletes munkamegosztását és az ehhez            
kapcsolódó felelősségi köröket.” 
  
  
2. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása 
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:           
Kormányrendelet) 8. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) A Kormány 
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.           
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (2a) bekezdésében meghatározott kincstári feladatok           
ellátására a Kincstár 1. melléklet szerinti területi szerveit, 
b) azon helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás és az általuk           
irányított költségvetési szervek tekintetében, ahol az Ávr. 9. § (2a) bekezdése alapján a             
Kincstár látja el az Ávr. 9. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt egyes feladatokat, az               
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. §-a szerinti            
kincstári ellenőrzési feladatok ellátására a Kincstár 5. § (1) bekezdése szerinti központi            
szervét jelöli ki. 
(2b) Az elnök, az elnökhelyettes és a Kincstár központi szervének más alkalmazottja a             
területi szervek igazgatóját, más vezetőit és ügyintézőit az Ávr. 9. § (2a) bekezdésében             
szabályozott feladatok ellátása során nem utasíthatja.” 
  
A Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki: 
[A Kincstár az Áht.-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló           
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatai körében] 
„m) külön megállapodás alapján ellátja az Ávr. 9. § (2a) bekezdésében megjelölt            
feladatokat.” 
A Kormányrendelet 
a) 9. § (1) bekezdésében az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a             
továbbiakban: Áht.)” szövegrész helyébe az „Áht.” szöveg és 
b) 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról            
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)” szövegrész helyébe az            
„Ávr.-ben” szöveg lép. 
  
Hatályba lép: 2018. november 13. 
  
Budapest, 2018. november 20. 

  
Tisztelettel: 

  
  
    Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 


