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*A Képviselő-testület, valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntést.

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.)
önkormányzati 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 második félévére vonatkozóan az alábbiakban
részletezettek szerint teszek eleget.
A jogszabály száma és
címe
A Kormány 328/2020.
(VII. 2.) Korm. rendelete a
közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános
követelményeiről
szóló
335/2005.
(XII.
29.)
Korm.
rendelet
módosításáról
2020. évi LXXXVII.
törvény
a
nemzeti
köznevelésről szóló 2011.
évi
CXC.
törvény
módosításáról

A jogszabály lényege

Az ügyiratok
selejtezésével
módosította.

Magyar
Közlönyben
megjelent

irattárba helyezésével és
kapcsolatos
szabályokat 159. szám

A köznevelési intézmény alapító okirata,
168. szám
szakmai
alapdokumentuma
tartalmát
módosította.

A helyi
önkormányzatok
központi
2020. évi
XC. törvény
alrendszerből származó forrásairól és
Magyarország 2021. évi
170. szám
a települési önkormányzatokat megillető
központi költségvetéséről
átengedett bevételekről is rendelkezik.
Felhatalmazást kap a képviselő-testület,
hogy
a) a magánszálláshely és az egyéb
szálláshely esetében a magánszálláshelyen
2020. évi XCVI. törvény a és az egyéb szálláshelyen az egy naptári
rövid
távú éven belül szálláshely-szolgáltatás céljára
szálláshelykiadással
felhasználható napok számát,
175. szám
összefüggő
egyes b) az a) pont alapján meghatározott
törvények módosításáról
előírások be nem tartásának esetén
alkalmazandó közigazgatási bírságra és
tevékenység végzésétől történő eltiltásra
vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa
meg.
A Kormány 362/2020. A települési önkormányzatok részéről
(VII. 23.) Korm. rendelete a népszámlálás területi előkészítésében és
a 2021. évi népszámlálás az adatfelvétel
végrehajtásában
részt
176. szám
végrehajtásával
vesznek:
kapcsolatos
egyes - jegyzők és segítőik (népszámlálási
feladatokról, valamint az koordinátor, népszámlálási referens),
Országos
Statisztikai - felülvizsgálók,

Adatfelvételi
Program - számlálóbiztosok
kötelező
adatszolgáltatásairól szóló
388/2017.
(XII.
13.)
Korm.
rendelet
módosításáról
A törvény értelmében 2021. január 1. napján
2020. évi C. törvény az az érintett jogviszonya az egészségügyi
egészségügyi
szolgálati szolgálati munkaszerződésben foglaltak
jogviszonyról
szerint az e törvény szerinti egészségügyi
szolgálati jogviszonnyá alakul át.
Az emberi erőforrások
minisztere 39/2020. (X.
30.) EMMI rendelete a
kulturális intézményben
foglalkoztatottak
A rendelet hatálybalépését követő 90 napon
munkaköreiről
és belül
a
kulturális
intézményben
foglalkoztatási
foglalkoztatottak munkakörét az e rendelet
követelményeiről,
szerinti munkaköröknek megfelelően meg
az intézményvezetői
kell állapítani.
pályázat lefolytatásának
rendjéről, valamint egyes
kulturális
tárgyú
rendeletek módosításáról
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
A Kormány 478/2020.
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
(XI. 3.) Korm. rendelete a
következményeinek elhárítása, a magyar
veszélyhelyzet
állampolgárok egészségének és életének
kihirdetéséről
megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Felhatalmazást kap a polgármester, mint
a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
A Kormány 484/2020. hogy önkormányzati rendeletben
(XI. 10.) Korm. rendelete a) határozza meg a 10 000 főnél nagyobb
a veszélyhelyzet idején lakónépességű település belterületén azon
alkalmazandó
védelmi közterületeket, illetve nyilvános helyeket,
intézkedések
második ahol e rendeletben meghatározott módon
üteméről
kötelező maszkot viselni,
b) rendelkezzen a településen található
kutyafuttató bezárásáról.
A Kormány 509/2020. A kormányhivatal szervezésében SARS(XI. 19.) Korm. rendelete CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas
az
egészségügyi
és antigén gyorsteszttel vizsgálatot kell végezni
az egészségügyben
a) az
egészségügyi intézményekben
dolgozók,
a nevelési, foglalkoztatott, az egészségügyi tevékenység
oktatási intézményekben végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
nevelési,
oktatási LXXXIV. törvény 4. § a)–c) pontja szerinti
tevékenységet
végző egészségügyi és egészségügyben dolgozó,
dolgozók,
a szociális valamint a rezidensképzésben részt vevő
intézményekben dolgozók, személy,
valamint
a bölcsődei b) a nevelési, oktatási, valamint szakképző

224. szám

235. szám

237. szám

242. szám

252. szám

ellátásban
dolgozók
SARS-CoV-2 koronavírus
kimutatására
alkalmas
rendszeres vizsgálatáról és
az egészségügyi ellátással
összefüggő
egyes
kérdésekről

A Kormány 521/2020.
(XI. 25.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején
az egyes
adatigénylési
rendelkezésektől
való
eltérésről

2020. évi CXVIII. törvény
egyes
adótörvények
módosításáról
A Kormány 528/2020.
(XI. 28.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020.
évi
C.
törvény
végrehajtásáról
A Kormány 529/2020.
(XI. 28.) Korm. rendelete
egyes
kormányrendeleteknek
az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról
szóló
2020. évi
C. törvény
végrehajtásához
kapcsolódó módosításáról
A Kormány 530/2020.
(XI. 28.) Korm. rendelete
az egészségügyi dolgozók
és
egészségügyben
dolgozók jogviszonyával
kapcsolatos
egyes
kérdésekről

intézményekben,
nevelési,
oktatási
tevékenységet végző személy,
c) a szociális intézményben dolgozó
személy,
d) a bölcsődékben dolgozó személy esetében,
amennyiben a
vizsgálat elvégzéséhez
előzetesen hozzájárult, és nem rendelkezik
az esedékes szűrővizsgálat kiváltására
alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő
szűrővizsgálati lelettel.
A vizsgálaton történő részvétel önkéntes.
Az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően
a közérdekű adat megismerésére irányuló
igénynek az adatot kezelő, az Infotv.
szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz
eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek
260. szám
az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti
határidőben való teljesítése a közfeladatot
ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő
közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről
az igénylőt az igény beérkezését követő 15
napon belül tájékoztatni kell.
A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági
feladatokat az állami adó- és vámhatóság 261. szám
látja el 2021. január 1-jétől.
Szabályozza az egészségügyi
szolgálati
jogviszony létesítésének és a magasabb
vezetői és a vezetői megbízás köre,
betöltésének
feltételeit,
valamint
az egészségügyi szolgálati munkaszerződés, 263. szám
a munkáltató tájékoztatási és értesítési
kötelezettségére, az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személy munkaidejére
vonatkozó különös szabályok vonatkozó
szabályokat.

Az
egyes
kormányrendeletekben
a
263. szám
közalkalmazotti
jogviszony
módosul
egészségügyi szolgálati jogviszonyra.

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi
szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazott
263. szám
és munkavállaló jogviszonya 2021. március
1-jén alakul át az
Eszjtv. szerinti
egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.

A Kormány 546/2020.
(XII. 2.) Korm. rendelete a
veszélyhelyzet ideje alatt
egyes településfejlesztési,
településrendezési
és
településkép-védelmi
szabályok
eltérő
alkalmazásáról

A Kormány 568/2020.
(XII. 9.) Korm. rendelete a
bölcsődei ellátás állami
támogatásának
a veszélyhelyzettel
összefüggő
egyes
rendelkezéseiről

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől
eltérően
a) a
településképi követelményekről
szakmai konzultációt – ezen belül szakmai
tájékoztatást – tartani elektronikus úton is
lehet,
b) a helyi önkormányzat a partnerségi
egyeztetés személyes megjelenést előíró
szabályaitól
eltérően
a tájékoztatást,
a véleménynyilvánítást és az egyeztetést
elektronikus úton is lefolytathatja,
c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás
lakossági fóruma elektronikus úton is
történhet azzal, hogy az észrevételeket és
javaslatokat
a
közzétételtől,
videókonferenciától számított tizenöt napon
belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus
úton,
d) a településképi véleményezési eljárás
lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton
kell benyújtani,
267. szám
e) a településképi bejelentési eljárás során
az eljárást kezdeményező iratok kizárólag
elektronikus úton terjeszthetőek elő, és
f) a településrendezési eszközök záró
szakmai véleményezése során tartott
egyeztető tárgyalást – ideértve a tárgyalásos
eljárás során tartott egyeztető tárgyalást is –
elektronikus úton is meg lehet tartani.
(2) Elektronikus útnak minősül
a) az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti
esetekben a helyi önkormányzat honlapján
közzétett részletes szakmai tájékoztató,
videókonferencia keretében az érintettek
részére tájékoztatás tartása és kérdések
megválaszolása,
valamint
a helyi
műsorszolgáltató
felületén
megjelenő
részletes szakmai tájékoztató,
b) az (1) bekezdés f) pontja esetében
az érintettek
részvételével
tartott
videókonferencia.
A Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvénytől eltérően a bölcsődei nevelési év
kezdetétől
a támogatás
szempontjából
figyelembe vehető beíratott gyermekek
számán a szociális, gyermekjóléti és 272. szám
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.)
Korm. rendelet alapján a Szolgáltatói
Nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám

A Kormány 582/2020.
(XII. 15.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt
biztosított
utazási
kedvezményekről

A Kormány 609/2020.
(XII. 18.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt
az állami
és
önkormányzati
bérleti
szerződésekre vonatkozó
eltérő szabályokról

2020. évi CLXII. törvény
a
Kormányzati
Személyügyi
Döntéstámogató
Rendszerről

2020.
évi
CLXVII.
törvény egyes választási
tárgyú
törvények
módosításáról

80%-át kell érteni a veszélyhelyzet
megszűnésének napjáig.
Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül
veheti igénybe az országos, regionális és
elővárosi és a helyi személyszállítási
közszolgáltatást
a
veszélyhelyzettel
összefüggő,
illetve
a
SARS-CoV-2
koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása érdekében
szükséges feladatokat ellátó személy.
A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az állam
vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő
lakásra kötött lakásbérleti szerződés,
valamint az állami vagy önkormányzati
tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti
szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő
egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt – de
legkésőbb a szerződés lejártának utolsó
napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján
a veszélyhelyzet
megszűnéséig
meghosszabbodik.
A veszélyhelyzet megszűnését követő
kilencvenedik napig a nemzeti vagyonról
szóló törvény rendelkezéseitől eltérően
az
állam vagy helyi önkormányzat
tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló
lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy
önkormányzati
tulajdonú
helyiség
tekintetében fennálló bérleti szerződés
tartalma nem módosítható úgy, hogy
az a bérleti díj megemelését eredményezze.
A KSZDR célja többek között a Kormány
személyzetpolitikájának kialakításához és
megvalósításához szükséges adatok és
elemzések biztosítása, a létszám- és
illetményadatok
elemzéséhez,
illetve
az előmeneteli és illetményrendszer országos
működtetéséhez szükséges létszám- és
illetményadatok
elemzéséhez
adatok
biztosítása a bérpolitikai intézkedésekre
vonatkozó országgyűlési döntést előkészítő
kormányzati szervek, illetve országgyűlési
bizottságok részére, statisztikai lekérdezések
biztosítása.
A törvény pontosítja a helyi választási
bizottság
tagjai
és
póttagjai
megválasztásának időpontját, a választás a
helyi
önkormányzati
képviselők
és
polgármesterek
általános
választásának
évében, április 1. és május 31. között
lehetséges.
A képviselő-testület szükséges számban

279. szám

282. szám

285. szám

285. szám

szavazatszámláló bizottsági tagokat választ,
póttagokat már nem.
A szavazatszámláló bizottság megbízott
tagjának
bejelentését
az
illetékes
országgyűlési
egyéni
választókerületi
választási iroda vezetőjénél is be lehet
nyújtani.
A szavazás napját követően a képviselőtestület megalakulásáig a megválasztott
képviselő az illetékes választási bizottsághoz
intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le
A Kormány 2005/2020.
(XII.
24.)
Korm.
határozata
a
Gazdaságvédelmi
programok előirányzatból,
a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre
szolgáló
tartalékból
történő,
valamint fejezetek közötti
és
fejezeten
belüli
előirányzatátcsoportosításokról,
kötelezettségvállalás
engedélyezéséről, továbbá
a 2021.
évi
központi
költségvetés végrehajtása
érdekében
szükséges
intézkedésekről és egyes
kormányhatározatok
módosításáról
A Kormány 673/2020.
(XII. 28.) Korm. rendelete
a
Kormányzati
Személyügyi
Döntéstámogató
Rendszerről szóló 2020.
évi
CLXII.
törvény
végrehajtásáról
A Kormány 699/2020.
(XII. 29.) Korm. rendelete
a
Nemzeti
Jogszabálytárról
szóló
338/2011.
(XII.
29.)
Korm.
rendelet
módosításáról
A Kormány 700/2020.
(XII. 29.) Korm. rendelete
egyes építésügyi tárgyú

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata közlekedési infrastruktúra
290. szám
fejlesztési feladatainak támogatása 4.500.000
000 Ft összeggel.

A
Kormányzati
Személyügyi
Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi
292. szám
CLXII. törvény végrehajtásához kapcsolódó
részletszabályokat tartalmazza.
Az
önkormányzati rendeleteknek és
jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok
részére
történő
megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.
25.) KIM rendelet helyett már a Nemzeti
294. szám
Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.)
Korm.
rendelet
szabályozza
a
kormányhivatal
részére
továbbítandó
önkormányzati rendelet és jegyzőkönyv
elküldésére vonatkozó szabályokat.
A polgármesternek
a tervezett
építési
tevékenység
vonatkozásában
kiadott 294. szám
településképi
véleményét
a hatóság

kormányrendeletek
módosításáról

bizonyítékként veszi figyelembe.

A Kormány 709/2020.
(XII. 30.) Korm. rendelete
egyes
államháztartási
szabályok veszélyhelyzet
ideje
alatti
eltérő
alkalmazásáról

Ha
az államháztartás
önkormányzati
alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra
kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségét
a veszélyhelyzet ideje alatt el nem hárítható
ok vagy körülmény miatt nem vagy
késedelmesen
teljesíti,
a
Magyar
Államkincstár
a
veszélyhelyzet
megszűnéséig bírság kiszabásától eltekinthet.
A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy 296. szám
ezen idő alatt létrejött a központi
költségvetés terhére nyújtott költségvetési
támogatásból megvalósuló programokkal,
projektekkel
összefüggő
támogatási
jogviszonyokban meghatározott támogatott
tevékenység időtartama a veszélyhelyzet
időtartamával
megegyező
mértékben
meghosszabbodik

A Kormány 731/2020.
(XII. 31.) Korm. rendelete
a
kötelező
legkisebb
munkabér és a garantált
bérminimum 2021. évi
megállapításával
kapcsolatos
eltérő
szabályokról

A minimálbér és garantált bérminimum
összegének
2020.
évben
esedékes
felülvizsgálata a 2021. évben tovább
folytatódik tekintettel arra, hogy a 298. szám
felülvizsgálat – az érdekképviseleti szervek
megállapodásának hiányában – a naptári
évben nem zárult le.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 81. § (2) bekezdésében
foglaltak értelmében tájékoztató esetén nem lehetséges kérdés és hozzászólás.
Budapest, 2021. január 4.

……………………………..
dr. Kelemen Henrietta
osztályvezető
előterjesztés készítője

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

