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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 148.§
i) pontja szerint a jegyző: „i) az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályváltozásokról
rendszeresen – havonta legalább egy alkalommal – tájékoztatást ad a polgármesternek, a
Képviselő-testületet és a bizottságokat félévente tájékoztatja”.
Fenti kötelezettségemnek 2020. év első félévére vonatkozóan az alábbiakban részletezettek
szerint teszek eleget.

A jogszabály száma és
címe

A jogszabály lényege

1/2020. (I. 8.) BM rendelet
az
önkormányzati
A jogszabály mellékletében meghatározottak
hivatalok egységes irattári
szerint módosulnak az önkormányzati
tervének kiadásáról szóló
hivatalok irattári tételszámai.
78/2012. (XII. 28.) BM
rendelet módosításáról
A módosítás az önkormányzati képviselőkre
2020. évi VII. törvény a vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat
Magyarország
helyi egészíti ki, illetve a listán szerzett képviselői
önkormányzatairól szóló mandátummal kapcsolatban tartalmaz új
2011. évi CLXXXIX. szabályt. Emellett módosul a 3000 fő feletti
törvény módosításáról
lakosságszámú település polgármesterének
egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonya
szabályozása.
A jogszabály módosítja az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény közterület használatára
vonatkozó
szabályait,
akként,
hogy
amennyiben a közterület használatára
törvényben vagy a Kormány rendeletében
2020. évi VI. törvény
kiemelten Önkormányzati Hírlevél 2020. évi
közérdekű
cél
7. szám Önkormányzati Tudástár V. Oldal 23
megvalósítását
szolgáló
közérdekű beruházássá nyilvánított olyan
beruházásokkal
építési beruházással összefüggésben kerül sor,
összefüggésben
egyes
amely
legalább
50%-ban
központi
törvények módosításáról
költségvetési támogatásból valósul meg, úgy
a beruházás megvalósítója – legfeljebb
törvényben vagy a Kormány rendeletében
meghatározott időtartamra – a helyi
önkormányzat tulajdonában álló közterületet
díjmentesen használhatja.
5/2020. (II. 26.) EMMI
rendelet az Idősbarát
A rendelet módosításának értelmében az
Önkormányzat
Díj
Idősbarát Önkormányzat díj összege
alapításáról
és
1500000,- Ft-ra emelkedik.
adományozásáról
szóló
58/2004.
(VI.
18.)

Magyar
Közlönyben
megjelent

4. szám

46. szám

46. szám

30. szám

ESZCSM–BM
együttes
rendelet módosításáról
51/2020. (III. 20.) Korm.
rendelet
a
települési
önkormányzatok
által
fenntartott bölcsődében,
mini
bölcsődében
foglalkoztatott
kisgyermeknevelők,
dajkák és szaktanácsadók
2020. évi illetményéhez
kapcsolódó
bölcsődei
kiegészítő támogatásról
18/2020. (II. 19.) Korm.
rendelet
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvénynek a
szociális,
valamint
a
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
ágazatban
történő
végrehajtásáról
szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet módosításáról

A települési önkormányzatok a jogszabályban
meghatározott feltételek teljesülése esetén
jogosultak támogatásra a bölcsődei pótlék 50. szám
2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének
és emelésének ellentételezése érdekében

A rendelet tartalmazza a szociális ágazati
összevont pótlék és a bölcsődei pótlék 25. szám
összegét.

A jogszabály felhatalmazza a Kormányt, hogy
2020. évi XII. törvény a a veszélyhelyzetben rendeletével egyes
koronavírus
elleni törvények alkalmazását felfüggesztheti,
védekezésről
törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb
rendkívüli intézkedéseket hozhat
73/2020. (III. 31.) Korm.
rendelet a 2020. március
A jogszabály a veszélyhelyzet kihirdetése óta
11-én
kihirdetett
megjelent kormányrendeletek hatályát a
veszélyhelyzettel
veszélyhelyzet
megszűnéséig
összefüggő
rendkívüli
meghosszabbítja.
intézkedések hatályának
meghosszabbításáról
40/2020. (III. 11.) Korm.
Magyarország
egész
területére
a
rendelet
veszélyhelyzet
veszélyhelyzet kihirdetése
kihirdetéséről
46/2020. (III. 16.) Korm.
A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00
rendelet2 az élet- és
óráig
az élelmiszer
elvitelre
történő
vagyonbiztonságot
megrendelése és átvétele, valamint a vételár
veszélyeztető
tömeges
megfizetése céljából
és időtartamára
megbetegedést
okozó
korlátozódóan megengedett a tartózkodás.
humánjárvány
A 70. életévüket betöltött személyeket
megelőzése,
illetve
a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy
következményeinek
tartózkodási helyüket ne hagyják el.
elhárítása,
a
magyar
Rendezvény helyszínén a
résztvevők
állampolgárok
számától és a rendezvény helyszínétől
egészségének és életének

58. szám.

58. szám.

39. szám

45. szám

megóvása
érdekében
elrendelt veszélyhelyzet
során
teendő
intézkedésekről
45/2020. (III. 14.) Korm.
rendelet1 az élet- és
vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány
megelőzése,
illetve
következményeinek
elhárítása,
a
magyar
állampolgárok
egészségének és életének
megóvása
érdekében
elrendelt veszélyhelyzet
során
teendő
intézkedésekről
47/2020. (III. 18.) Korm.
rendelet a koronavírus
világjárvány
nemzetgazdaságot érintő
hatásának
enyhítése
érdekében
szükséges
azonnali intézkedésekről
48/2020. (III. 19.) Korm.
rendelet az élet- és
vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány
megelőzése,
illetve
következményeinek
elhárítása,
a
magyar
állampolgárok
egészségének és életének
megóvása
érdekében
elrendelt veszélyhelyzet
során
teendő
intézkedésekről (IV.)
57/2020. (III. 23.) Korm.
rendelet az élet- és
vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány
megelőzése,
illetve
következményeinek
elhárítása,
a
magyar
állampolgárok
egészségének és életének

függetlenül tilos tartózkodni.
helyszínén tartózkodás tilos.

Gyűlés

A polgármestere – a fővárosban a fővárosi
kerületi polgármester – (a továbbiakban
együtt: polgármester) a bölcsődei és az óvodai
ellátást
végző
intézmények
esetében
42. szám
rendkívüli szünetet rendelhet el. A
polgármester a szünet elrendeléséről soron
kívül tájékoztatja az emberi erőforrások
miniszterét.

A jogszabály jelenti be a fizetési
moratóriumot és változtatja meg a 47. szám
munkavégzésre vonatkozó szabályokat.

A jogszabály 4. §-a rendelkezik a
közbeszerzési szabályoktól való eltérés 49.szám,
lehetőségéről.

A jogszabály rendelkezik a végrehajtások és
az
adóhatóság
által
foganatosított 51. szám
végrehajtások felfüggesztéséről.

megóvása
érdekében
elrendelt veszélyhelyzet
során a végrehajtással
kapcsolatban
teendő
intézkedésekről
58/2020. (III. 23.) Korm.
rendelet az élet- és
vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány
megelőzése,
illetve
következményeinek
elhárítása,
a
magyar
állampolgárok
egészségének és életének
megóvása
érdekében
elrendelt veszélyhelyzet
során
teendő
intézkedésekről
szóló
41/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet módosításáról
59/2020. (III. 23.) Korm.
rendelet az élet- és
vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány
megelőzése,
illetve
következményeinek
elhárítása,
a
magyar
állampolgárok
egészségének és életének
megóvása
érdekében
elrendelt veszélyhelyzet
során
a
gyermek
gondozására, nevelésére
tekintettel járó egyes
egészségbiztosítási
és
családtámogatási
ellátásokra
való
jogosultságok
meghosszabbításáról
60/2020. (III. 23.) Korm.
rendelet a veszélyhelyzetre
tekintettel az érintéses
fizetések
egészségügyi
biztonsága
növelése
érdekében
szükséges
intézkedésekről
61/2020. (III. 23.) Korm.
rendelet a koronavírus

A rendelet értelmében a gyermek
gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott –
kormányrendeletben
meghatározott
–
51. szám
egészségbiztosítási
és
családtámogatási
ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet
megszűnéséig meghosszabbodik

A rendelet értelmében a gyermekgondozási
díjra vagy a gyermekgondozást segítő
ellátásra vagy gyermeknevelési támogatásra
fennálló jogosultságot a veszélyhelyzet ideje 51. szám
alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és
az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső
naptári napokra folyósítani kell.

A rendelet értelmében az érintéses fizetés
51. szám
felső határa 15.000.- Ft.

A jogszabály szerinti szociális hozzájárulási
51. szám
adófizetési
kötelezettséget
nem
kell

világjárvány
nemzetgazdaságot érintő
hatásának
enyhítése
érdekében
szükséges
azonnali intézkedésekről
szóló 47/2020. (III. 18.)
Korm.
rendelet
közterhekkel kapcsolatos
részletszabályairól
és
egyes új intézkedésekről
62/2020. (III. 24.) Korm.
rendelet a koronavírus
világjárvány
nemzetgazdaságot érintő
hatásának
enyhítése
érdekében
szükséges
azonnali intézkedésekről
szóló 47/2020. (III. 18.)
Korm. rendelet fizetési
moratóriumra vonatkozó
részletszabályairól
69/2020. (III. 26.) Korm.
rendelet az élet- és
vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány
megelőzése,
illetve
következményeinek
elhárítása,
a
magyar
állampolgárok
egészségének és életének
megóvása
érdekében
elrendelt
veszélyhelyzetben
a
költségvetési
tartalékok
felhasználására vonatkozó
eltérő szabályokról
70/2020. (III. 26.) Korm.
rendelet az élet- és
vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány
megelőzése,
illetve
következményeinek
elhárítása,
a
magyar
állampolgárok
egészségének és életének
megóvása
érdekében
elrendelt veszélyhelyzet

teljesítenie a (10) bekezdésben felsorolt
kisadózó vállalkozásoknak.

A fizetési moratórium részletszabályait
52.szám
meghatározó kormányrendelet.

A rendelet az államháztartásért felelős
miniszter számára engedélyezi a költségvetési
tartalékok
gyorsabb
és
rugalmasabb
55. szám
felhasználhatósága érdekében az Áht. és a
tartalék-előirányzatokra
vonatkozó
szabályoktól való eltérést.

A jogszabály a felnőttképzés távoktatási
55. szám
formában történő megvalósítását rendeli el.

során a felnőttképzésben
folyó oktatás és szakmai
vizsgáztatás biztosításának
eltérő szabályairól
71/2020. (III. 27.) Korm.
rendelet
a
kijárási
korlátozásról
72/2020. (III. 28.) Korm.
rendelet
a
kórházparancsnokról és az
egészségügyi
készlet
védelméről

A Kormány 84/2020. (IV.
3.) Korm. rendelete a
postai
szolgáltatások
biztosításának
a veszélyhelyzet
során
alkalmazandó
eltérő
szabályairól

A rendelet a kijárási korlátozás részletes
56. szám
szabályai tartalmazza
Az
egészségügyben
kirendelt
kórházparancsnokok feladatkörét rögzítő 57. szám
jogszabály.
A levélszekrény útján nem kézbesíthető
küldeményeket a járványügyi hatóság által
az elkülönítés, megfigyelés vagy zárlat (a
továbbiakban együtt: karantén) helyeként
nyilvántartott és megjelölt címen a postai
szolgáltató a karantén fennállásának ideje
alatt nem kézbesíti, hanem a postai
szolgáltatási szerződésnek megfelelő őrzési
a kézbesítési ponton a karanténnal nem
64. szám
érintett jogosult rendelkezésére tartja,
az őrzési
idő
leteltével
pedig
a kézbesíthetetlenségre
vonatkozó
szabályokat alkalmazza. A postacsomagot
a postai szolgáltató alkalmi átvevő részére
akkor is jogosult kézbesíteni, ha a feladó nem
rendelkezett kifejezetten így, de az alkalmi
átvevő részére történő kézbesítést a címzett
kifejezetten kéri.

A Kormány 87/2020. (IV.
5.) Korm. rendelete a
várakozási
díj A várakozási területeken a járművel történő,
megfizetésének
várakozási célú használatáért várakozási díjat 65. szám
a veszélyhelyzet
során nem kell fizetni.
alkalmazandó
eltérő
szabályairól
A közgyógyellátásra való jogosultság a Vr.
A Kormány 88/2020. (IV. hatályvesztésének napjától számított további
5.) Korm. rendelete a 90 nappal meghosszabbodik.
veszélyhelyzet
során A veszélyhelyzet
alatt
a gyámhatósági
teendő, egyes szociális és eljárásban a gyermekek védelméről és
gyermekvédelmi
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
ellátásokkal kapcsolatos XXXI. törvény 128. § (3) bekezdése szerinti
65. szám
intézkedésekről, valamint személyes jognyilatkozatok felvétele helyett
a szociális
az
ügyfelek
írásban
nyilatkoznak,
szolgáltatásoknak
a gyámhatóság az írásba foglalt ügyféli
a veszélyhelyzet
során nyilatkozatok mellett a tárgyalás megtartását
elrendelt
működési mellőzi. A
gyámhatósági eljárásban
rendjéről
a veszélyhelyzet alatt Magyarországon
tartózkodó ügyfelek esetében is személyesen

A Kormány 91/2020. (IV.
5.) Korm. rendelete a
Széchenyi Pihenő Kártya
felhasználásának
veszélyhelyzettel
kapcsolatos
különös
szabályairól
A Kormány 92/2020. (IV.
6.) Korm. rendelete a
Magyarország 2020. évi
központi költségvetésének
a veszélyhelyzettel
összefüggő
eltérő
szabályairól
A Kormány 95/2020. (IV.
9.) Korm. rendelete a
kijárási
korlátozás
meghosszabbításáról
A Kormány 118/2020. (IV.
16.) Korm. rendelete a
hétvégére
vonatkozó
kijárási
korlátozással
összefüggésben
meghozható
önkormányzati
intézkedésekről

A Kormány 140/2020. (IV.
21.) Korm. rendelete a
Gazdaságvédelmi
Akcióterv
keretében
a koronavírus-járvány
gazdasági
hatásainak
mérséklése
érdekében
szükséges
adózási
könnyítésekről
A Kormány 148/2020. (IV.
23.) Korm. rendelete a
kijárási
korlátozással
összefüggésben hétvégére

megtett jognyilatkozatnak kell tekinteni
a kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg
biztosító
elektronikus
úton
megtett
nyilatkozatot
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet
(a
továbbiakban:
veszélyhelyzet) megszűnését követő 60 napig
a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi 65. szám
Pihenő Kártya juttatásként átutalt, fel nem
használt pénzeszköz erejéig és annak terhére
a munkavállalóval szemben díjat nem
számíthat fel
A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottaktól
eltérően
a gépjárműadóról szóló törvény alapján
66. szám
a belföldi gépjárművek után a települési
önkormányzatot az általa 2020. évben
beszedett gépjárműadó nem illeti meg,
Az elrendelt kijárási korlátozás – annak
69. szám
visszavonásáig – meghosszabbodik.
2020. április 18. (szombat) 00.00 órától 2020.
április 19. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő
időtartamra a települési – a fővárosi
önkormányzat által közvetlenül igazgatott
terület esetében a fővárosi, egyéb fővárosi
terület esetében a kerületi – önkormányzat
77. szám
rendelettel a település, illetve a fővárosi
kerület
vonatkozásában
a kijárás
korlátozására a kijárási korlátozásról szóló
71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban:
Rendelet)
foglaltaktól
szigorúbb szabályokat állapíthat meg.
A 2020. évben a személyi jövedelemadóról
szóló
1995.
évi
CXVII.
törvény
(a
továbbiakban: Szja tv.) 71.
§
(1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő
Kártya a) szálláshely alszámlájára utalt
támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
82. szám
b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás
legfeljebb évi 265 ezer forint,
c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás
legfeljebb évi 135 ezer forint összegig
minősül béren kívüli juttatásnak
2020. április 25. (szombat) 00.00 órától 2020.
április 26. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő
85. szám
időtartamra a települési – a fővárosi
önkormányzat által közvetlenül igazgatott

meghozható
önkormányzati
intézkedésekről

A Kormány 152/2020. (IV.
27.) Korm. rendelete a
veszélyhelyzet
során
a gyermekek napközbeni
felügyeletével kapcsolatos
intézkedésekről

A Kormány 157/2020. (IV.
29.) Korm. rendelete a
veszélyhelyzet
során
elrendelt
egyes
egészségügyi
intézkedésekről

A Kormány 167/2020. (IV.
30.) Korm. rendelete a
kijárási
korlátozással
összefüggésben május 1.
napjára
és
hétvégére
meghozható
önkormányzati
intézkedésekről

terület esetében a fővárosi, egyéb fővárosi
terület esetében a kerületi – önkormányzat
rendelettel a település, illetve a fővárosi
kerület
vonatkozásában
a kijárás
korlátozására a kijárási korlátozásról szóló
71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban:
Rendelet)
foglaltaktól
szigorúbb szabályokat állapíthat meg
Ha a településen óvodai vagy bölcsődei
ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény (ezen
alcím tekintetében a továbbiakban együtt:
szolgáltató) működik, és a települési
önkormányzat
polgármestere,
illetve
a
fővárosban
a
fővárosi
kerületi
polgármester (a
továbbiakban együtt:
polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről 89. szám
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzettel (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) kapcsolatban rendkívüli
szünetet rendelt el, a rendkívüli szünet idejére
a
polgármester köteles megszervezni
a bölcsődés és óvodás korú gyermekek
napközbeni felügyeletét.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet
(a
továbbiakban:
veszélyhelyzet) ideje alatt az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet 9. § (7) bekezdésében 91. szám
meghatározottakon
túlmenően
az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és
finanszírozási elszámolásának nem feltétele
a beteg személyes jelenléte, ha az ellátás
sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt
lehetővé teszik.
Felhatalmazást
kap
a
települési
önkormányzat polgármestere, a fővárosi
önkormányzat által közvetlenül igazgatott
terület esetében a főpolgármester, egyéb
fővárosi
terület
esetében
a kerületi
polgármester mint a helyi önkormányzat
képviselő-testülete, illetve a
fővárosi
közgyűlés
hatáskörének
96. szám
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése alapján gyakorlója, hogy
önkormányzati rendeletben határozza meg
a Rendeletben foglaltaktól szigorúbb – az 1. §
szerinti időszakra vonatkozó – kijárási
szabályokat

A Kormány 169/2020. (IV.
30.) Korm. rendelete a
kijárási
korlátozás A kijárási korlátozás Budapest fővárosban és
Budapest fővárosban és Pest megye területén való fennmarad
Pest megye területén való
fenntartásáról
Magyarország egész területén
A Kormány 170/2020. (IV. a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt
30.) Korm. rendelete a körülmények között megtartható,
sportrendezvényekkel és b) a sportegyesület által szervezett, valamint
sportedzésekkel
az amatőr sport, a szabadidős sport és
kapcsolatos intézkedésről a tömegsport célú edzésen való részvétel
megengedett.
A Kormány 186/2020. (V.
6.) Korm. rendelete a
veszélyhelyzet ideje alatt
az állami és önkormányzati
bérleti
szerződésekre
A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró,
vonatkozó
eltérő
az
állam vagy helyi önkormányzat
szabályokról
és
a
tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti
koronavírus világjárvány
szerződés,
valamint
az állami
vagy
nemzetgazdaságot érintő
önkormányzati
tulajdonú
helyiségekre
hatásának
enyhítése
vonatkozó bérleti szerződés új pályázat
érdekében
szükséges
kiírása
nélkül
a bérlő
egyoldalú,
azonnali intézkedésekről
a veszélyhelyzet fennállása alatt – de
szóló 47/ 2020. (III. 18.)
legkésőbb a szerződés
Korm.
rendelet
helyiségbérleti
szerződésekre vonatkozó
rendelkezésének
módosításáról
Az
engedélyköteles
tevékenység
–
az e rendeletben foglalt kivételekkel –
engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül,
az 5. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött
bejelentéstől számított nyolc napon belül
közölt értesítés közlését követően végezhető –
a tevékenység
végzésére
vonatkozó
jogszabályi feltételek fennállása esetén –
A Kormány 191/2020. (V.
az engedélyre jogszabályban meghatározott
8.) Korm. rendelete a
hatályossági időtartam alatt.
veszélyhelyzet
alatti
engedélykötelezettségről,
Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban:
valamint
az ellenőrzött
bejelentés) elektronikus úton tehető meg.
bejelentésről
Elektronikus úton megtett bejelentésnek
minősül
e
rendelet
tekintetében
az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján,
általános célú elektronikus kérelem űrlap
szolgáltatás útján valamint e-mail útján
megtett bejelentés is. Ha jogszabály
az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban
a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus

96. szám

96. szám

101. szám

104. szám

űrlap
formátumban
való
benyújtást
engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton
kerülhet sor.
Az
innovációért
és
technológiáért
felelős
miniszter 14/2020. (V. 13.)
ITM rendelete a 2021. évi
munkaszüneti napok körüli
munkarendről

A Kormány 211/2020. (V.
16.) Korm. rendelete a
fővárosi
védelmi
intézkedésekről

A Kormány 215/2020. (V.
20.) Korm. rendelete az
óvodák és bölcsődék
újranyitásáról,
valamint
a nyári
táborok
megszervezéséről

A Kormány 240/2020. (V.
27.) Korm. rendelete a
fővárosi
védelmi
intézkedések
következő
ütemérő

A Kormány 241/2020. (V.
27.) Korm. rendelete a
szabadtéri
rendezvényekről

A 2021. évi munkaszüneti napok körüli –
a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel
járó – munkarend a következő: 2021. 107. szám
december 11., szombat munkanap 2021.
december 24., péntek pihenőnap
Mindenki köteles más emberekkel a szociális
érintkezést – a közös háztartásban élők
kivételével – a lehető legkisebb mértékűre
korlátozni, és a másik embertől lehetőség
szerint legalább 1,5 méter távolságot (a
továbbiakban: védőtávolság) tartani.
Saját és családja érdekében a 65. életévét
betöltött személy az élelmiszerüzletet,
drogériát,
gyógyszertárat,
gyógyszert,
gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet
9.00 óra és 12.00 óra közötti időben
látogathatja. Valamennyi üzlet nyitva tarthat
és a vásárlók által látogatható
2020. május 25-étől a Budapest főváros
területén kívül működő a) óvodák és b)
bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék
és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban
együtt: bölcsőde) a veszélyhelyzet előtti
szokásos rendben működnek, a gyermekeket
az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei
ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei
szerint, további feltételek előírása nélkül
fogadják.
A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így
különösen
az étteremben,
a kávézóban,
a cukrászdában, a büfében, a presszóban –
a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital
elfogyasztása
–
a (2) bekezdésben
meghatározottak szerint – megengedett. A
szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és
látogatható. A kereskedelemről szóló törvény
szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és
a vendégek
számára
az ott-tartózkodás
megengedett.
Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban,
valamint az e rendeletben meghatározott
feltételeket a rendezvény szervezője (a
továbbiakban:
szervező)
biztosítja,
a szabadtéri rendezvény – az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása,
a
magyar
állampolgárok

112.szám

114. szám

123. szám

123. szám

egészségének
és
életének
megóvása
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során
teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020.
(III. 16.) Korm. rendelettől eltérően –
megtartható, a
szabadtéri rendezvény
helyszínén való tartózkodás megengedett.
A Kormány 1262/2020.
(V. 28.) Korm. határozata a
Gazdaságvédelmi
Akcióterv
keretében
Budapest Főváros XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzata fejlesztési
programjának
támogatásáról
A Kormány 250/2020. (V.
28.) Korm. rendelete a
Gazdaságvédelmi
Akcióterv
keretében
Budapest Főváros XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzata fejlesztési
programjának
megvalósításával
összefüggő közigazgatási
hatósági
ügyek
nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
üggyé
nyilvánításáról, valamint
az egyes
közlekedésfejlesztési
projektekkel összefüggő
közigazgatási
hatósági
ügyek
nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
üggyé
nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok
kijelöléséről
szóló 345/2012. (XII. 6.)
Korm.
rendelet
módosításáról
A Kormány 275/2020. (VI.
12.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során
nyújtott többletmunkájuk
elismeréseként
az
egészségügyi
és
egészségügyben
dolgozókat érintő egyszeri
rendkívüli juttatásról

A Kormány – a Gazdaságvédelmi Akcióterv
céljaival összhangban – támogatja Budapest
127. szám
Főváros
XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzata fejlesztési programját.

A Kormány nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az az
egyes ingatlanokon, illetve az
ezen
ingatlanokból a telekalakítási eljárásban
hozott döntés véglegessé válását követően 127. szám
kialakított ingatlanokon megvalósuló, a
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata fejlesztési programjával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

Az egészségügyi dolgozók
juttatásra
jogosultságainak
tartalmazza.

rendkívüli
szabályait
141. szám

2020. évi LVII. törvény
a
veszélyhelyzet
megszüntetéséről*

2020. évi LVIII. törvény
a
veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő
átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről

A Kormány 282/2020. (VI.
17.) Korm. rendelete
a 2020. március 11-én
kihirdetett veszélyhelyzet
megszüntetéséről

A Kormány 283/2020. (VI.
17.) Korm. rendelete
a járványügyi készültség
bevezetéséről

A Kormány 284/2020. (VI.
17.) Korm. rendelete
a
veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő
átmeneti kormányrendeleti
szabályokról

Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzetet (a továbbiakban: 144. szám
veszélyhelyzet) az Alaptörvény 54. cikk (3)
bekezdése szerint szüntesse
meg.
Ez a törvény a veszélyhelyzet következtében
az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-,
vagyon- és
jogbiztonságának,
valamint
a
nemzetgazdaság stabilitásának garantálása
érdekében szükséges, a veszélyhelyzet
144. szám
megszűnését követően alkalmazandó – így
különösen egyes, veszélyhelyzet idején hozott
rendkívüli intézkedésekkel
összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja
meg.
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1)
bekezdése alapján a 2020. március 11-én
kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 145. szám
humánjárvány
megelőzése,
illetve
következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének
megóvása
érdekében
elrendelt
veszélyhelyzetet megszünteti
A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban:
Eütv.) 228. § (1) bekezdése és (2)
bekezdés a) pontja alapján,
figyelemmel az Eütv. 228. § (4)
bekezdésében
foglaltakra,
145. szám
Magyarország egész területére
egészségügyi
válsághelyzet
elrendelésével
járványügyi
készültséget vezet be.
A Kormány a járványügyi készültség
fenntartásának szükségességét 3 havonta
felülvizsgálja.
Ez a rendelet a veszélyhelyzet következtében
az állampolgárok élet-, egészség-, személyi,
vagyon-és jogbiztonságának, valamint a
nemzetgazdaság stabilitásának garantálása
145. szám
érdekében szükséges, kormányrendeletben
szabályozható, a veszélyhelyzet megszűnését
követően alkalmazandó – így különösen
egyes veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli

intézkedésekkel összefüggő
szabályokat állapítja meg.

átmeneti

–

Az előterjesztést a Képviselő-testület tájékoztatóként tárgyalja.
Az SZMSZ 81. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében tájékoztató esetén kérdés és
hozzászólás nem lehetséges.
Budapest, 2020. június 26.
……………………………..
dr. Kelemen Henrietta
osztályvezető
előterjesztés készítője

………………………………...
dr. Szabó Tibor
jegyző
előterjesztő

