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Tisztelt Képviselő-testület!  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 147. § i) pontja szerint a jegyző: „az 

Önkormányzat munkáját érintő jogszabályváltozásokról rendszeresen – havonta legalább egy 

alkalommal – tájékoztatást ad a polgármesternek, a Képviselő-testületet és a bizottságokat 

félévente tájékoztatja”. 

 

Fenti kötelezettségemnek 2022. év első félévére vonatkozóan az alábbiakban részletezettek 

szerint teszek eleget.  

 

A jogszabály száma és címe A jogszabály lényege Magyar 

Közlönyben 

megjelent 

Az igazságügyi miniszter 

1/2022. (I. 11.) IM rendelete 

a 2022. április 3. napjára 

kitűzött országgyűlési 

képviselő-választás és 

országos népszavazási 

eljárások határidőinek és 

határnapjainak 

megállapításáról 

Az országgyűlési képviselők választásával és 

az országos népszavazással kapcsolatos 

határidők rögzítése. 

3. szám 

A pénzügyminiszter 1/2022. 

(I. 12.) PM rendelete a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

személyi állományának 

jogállásáról szóló törvény 

hatálybalépésével, valamint a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

tevékenységével összefüggő 

rendeletek módosításáról 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló 

lakások, valamint személygépkocsitárolók 

bérbeadásáról szóló 46/2013. (X. 31.) NGM 

rendelet 2. § 6. pontjában az „a kérelmező” 

szövegrész helyébe az „az igénylő” szöveg és 

a „használt lakás” szövegrész 

helyébe a „használt bérlakás, ha a lakással 

állami vagy önkormányzati szerv 

rendelkezik” szöveg lép. 

4. szám 

A Kormány 6/2022. (I. 14.) 

Korm. rendelete az árak 

megállapításáról szóló 1990. 

évi LXXXVII. törvény 

veszélyhelyzet ideje alatt 

történő eltérő alkalmazásáról 

A termékek árainak és értékesítésének 

eljárását szabályozza. 

5. szám 

A Kormány 13/2022. (I. 20.) 

Korm. rendelete a 

koronavírus elleni védettség 

igazolásával összefüggő 

egyes kormányrendeletek 

módosításáról 

Az érvényes védettség és a jogosultság 

igazolásának általános szabályai és más 

szabályok módisításáról szól. 

7. szám 



 

A Kormány 17/2022. (I. 

24.) Korm. rendelete a 

veszélyhelyzetre tekintettel 

a gyermeket nevelő 

magánszemélyek 

adóvisszatérítés előlegének 

követelésfoglalás alóli 

mentesítéséről 

A gyermeket nevelő magánszemélyek 

adóvisszatérítésével kapcsolatos 

kedvezmény, 

ekho-kedvezmény, valamint visszatérítés 

előlege tekintetében követelésfoglalást 

foganatosítani nem lehet. 

9. szám 

A miniszterelnök 

kabinetfőnökének 3/2022. 

(I. 26.) MK rendelete az 

árak megállapításáról szóló 

1990. évi LXXXVII. 

törvény veszélyhelyzet 

ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról szóló 

6/2022. (I. 14.) Korm. 

rendelettel összefüggő 

kereskedői tájékoztatásról 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény módosítással érintett részeit 

tartalmazza 

12. szám 

A Kormány 33/2022. (II. 4.) 

Korm. rendelete az 

egészségügyi intézmények 

működési rendjének egyes 

veszélyhelyzeti szabályairól 

Az Operatív Törzs járványügyi érdekből 

meghatározhatja az egészségügyi 

intézményeknek az újságíróval, a tudósítóval, 

az internetes hírmegosztóval és -

szolgáltatóval, valamint a sajtóterméket 

előállítóval (a továbbiakban együtt: sajtó) 

való kapcsolattartásának rendjét, valamint a 

sajtó által az egészségügyi intézmény 

területére történő belépés rendjét. 

20. szám 

A Kormány 34/2022. (II. 8.) 

Korm. rendelete a 

gyógyászatisegédeszköz-

ellátás egyes 

veszélyhelyzeti szabályairól 

Az önellenőrzési célt szolgáló SARS-CoV-2-

fertőzés kimutatására szánt antigén 

gyorsteszt in vitro diagnosztikai 

orvostechnikai eszköz forgalmazását a Gyftv. 

67.  § (1) bekezdése szerinti vállalkozás is 

végezheti a gyártó által rendelkezésre 

bocsátott tájékoztatóban foglaltaknak 

megfelelően, összhangban a SARS-CoV-2-

fertőzés diagnosztizálására szolgáló antigén 

gyorstesztek európai uniós alkalmazási 

követelményeivel. 

22. szám 



 

A Kormány 35/2022. (II. 8.) 

Korm. rendelete a 

koronavírus elleni védettség 

igazolásával összefüggő 

egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 

13/2022. (I. 20.) Korm. 

rendelet hatálybalépéséről 

A rendelet hatálybalépési idejéről és 

szövegéről rendelkezik. 

22. szám 

Az igazságügyi miniszter 

5/2022. (II. 11.) IM 

rendelete 

az országgyűlési képviselők 

általános választásán és az 

azzal közös eljárásban 

lebonyolított országos 

népszavazáson a választási 

irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának 

részletes szabályairól, a 

választási és népszavazási 

eredmény országosan 

összesített adatai körének 

megállapításáról, a fővárosi 

és megyei kormányhivatal 

választásokkal összefüggő 

informatikai feladatai 

ellátásának részletes 

szabályairól, valamint a 

közös eljárásban 

használandó 

nyomtatványokról szóló 

3/2022. (I. 11.) IM rendelet 

módosításáról 

Az országgyűlési képviselők általános 

választásán és az azzal közös eljárásban 

lebonyolított országos népszavazáson a 

választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól, a választási és népszavazási 

eredmény országosan összesített adatai 

körének megállapításáról, a fővárosi és 

megyei kormányhivatal választásokkal 

összefüggő informatikai feladatai ellátásának 

részletes szabályairól, valamint a közös 

eljárásban használandó nyomtatványokról 

szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet 

mellékleteit szabályozza. 

24. szám 

A Kormány 39/2022. (II. 

13.) Korm. rendelete a 

veszélyhelyzettel 

összefüggő egyes 

szabályozási kérdésekről 

szóló 2021. évi CXXX. 

törvény veszélyhelyzet 

ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról 

Hatósági áras termék forgalmazására 

vonatkozó előírásokat tartalmaz. 

25. szám 

A Szabályozott 

Tevékenységek Felügyeleti 

Hatósága elnökének 

30/2022. (II. 14.) SZTFH 

rendelete a nemzeti 

kiberbiztonsági tanúsító 

hatóság eljárásával 

összefüggő kiberbiztonsági 

tanúsítás keretében 

fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjról 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 

Hatósága, mint az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról 

szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: 

Ibtv.) 22/C.  § (5) bekezdése szerinti hatóság 

nyilvántartásba vételi eljárása igazgatási 

szolgáltatási díja 90 000 Ft. 

 

A díj megfizetésének eljárási szabályait 

tartalmazza. 

26. szám 



A Kormány 40/2022. (II. 

15.) Korm. rendelete a 

hulladékgazdálkodási 

megfelelőségi 

véleményezési eljárásnak a 

veszélyhelyzet időszakában 

alkalmazandó egyes 

szabályairól 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 32/A. § (4a) bekezdése 

megfelelőségi vélemény 

benyújtására vonatkozó előírásait azzal az 

eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 

közszolgáltató és a közszolgáltatói 

alvállalkozó a megfelelőségi véleményt 

minden naptári év június 30. napjáig köteles 

beszerezni. 

27. szám 

A Kormány 43/2022. (II. 

16.) Korm. rendelete a 

Covid–19 megbetegedés 

ellen külföldön kapott 

védőoltásoknak az 

Elektronikus Egészségügyi 

Szolgáltatási Térbe történő 

bejelentéséről 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 

Térbe (EESZT) történő bejegyzés szabályait 

tartalmazza. 

28. szám 

A Miniszterelnökséget 

vezető miniszter 4/2022. (II. 

23.) MvM rendelete az 

Idősbarát Önkormányzat 

Díj alapításáról és 

adományozásáról szóló 

58/2004. (VI. 18.) 

ESzCsM–BM együttes 

rendelet módosításáról 

Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról 

és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) 

ESzCsM–BM együttes rendelet módosításait 

tartalmazza. 

34. szám 

A Kormány 56/2022. (II. 

24.) Korm. rendelete a 

veszélyhelyzet 

megszűnésével összefüggő 

átmeneti szabályokról és a 

járványügyi készültségről 

szóló 2020. évi LVIII. 

törvény menekültügyi eljárás 

átmeneti szabályainak eltérő 

alkalmazásáról 

Az Ukrajna területéről érkezett ukrán 

állampolgár, valamint az Ukrajnában 

jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgár tekintetében a veszélyhelyzet 

megszűnésével összefüggő átmeneti 

szabályokról és a járványügyi készültségről 

szóló 2020. évi LVIII. törvény 84. alcímét 

nem kell alkalmazni. 

35. szám 

A Kormány 57/2022. (II. 

28.) Korm. rendelete a 

hatósági üzemanyagárral 

kapcsolatos egyes 

intézkedésekről 

A hatósági üzemanyagárra vonatkozó 

részletszabályokat tartalmazza. 

36. szám 

A Kormány 58/2022. (II. 

28.) Korm. rendelete az 

egészségügyi ellátások 

működésének egyes 

veszélyhelyzeti szabályairól 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  

törvény és más jogszabályok rendelkezéseitől 

való eltérést szabályozza. 

37. szám 

A Kormány 59/2022. (II. 

28.) Korm. rendelete az 

egyes, a koronavírus járvány 

által különösen 

veszélyeztetett államokból 

történő beutazás szabályairól 

szóló 645/2021. (XI. 27.) 

Korm. rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 

Hatályát veszti az egyes, a koronavírus 

járvány által különösen veszélyeztetett 

államokból történő beutazás szabályairól 

szóló 645/2021. (XI. 27.) Korm. rendelet. 

37. szám 



A Kormány 61/2022. (II. 

28.) Korm. rendelete a 

mikro-, kis- és 

középvállalkozások 2022. 

évi iparűzési 

adókedvezményével 

kapcsolatos önkormányzati 

támogatásról 

A központi költségvetés felhasználási 

kötöttség nélküli támogatást nyújt a 

települési önkormányzatoknak a mikro-, kis- 

és középvállalkozások számára biztosított 

iparűzési adókedvezmény miatti 

bevételkiesés támogatására 

37. szám 

A Kormány 70/2022. (III. 2.) 

Korm. rendelete a tömeges 

bevándorlás okozta 

válsághelyzet Magyarország 

egész területére történő 

elrendeléséről, valamint a 

válsághelyzet elrendelésével, 

fennállásával és 

megszüntetésével összefüggő 

szabályokról szóló 41/2016. 

(III. 9.) Korm. rendelet 

módosításáról 

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 

Magyarország egész területére történő 

elrendeléséről, valamint a válsághelyzet 

elrendelésével, fennállásával és 

megszüntetésével összefüggő szabályokról 

szóló 41/2016. (III. 9.) 

Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Ez a rendelet 2022. szeptember 7-én 

hatályát veszti.” 

39. szám 

A Kormány 77/2022. (III. 

4.) Korm. rendelete a 

koronavírus-világjárvány 

elleni egyes védelmi 

intézkedések 

megszüntetéséről 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

további védelmi intézkedésekről szóló 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a 

veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 

módosításáról, továbbá egyéb jogszabályok 

hatályáról rendelkezik. 

41. szám 

A Kormány 87/2022. (III. 

7.) Korm. rendelete a 

veszélyhelyzet ideje alatt a 

helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény 

idegenforgalmi adóra 

vonatkozó szabályainak 

eltérő alkalmazásáról 

2022. február 24-étől nem kell alkalmazni a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. 

§-át az Ukrajna területéről 2022. február 24. 

napján vagy azt követően érkezett olyan 

magánszemély esetén, aki a Magyarországra 

érkezését megelőzően jogszerűen 

tartózkodott Ukrajna területén. 

44. szám 

A Kormány 94/2022. (III. 

10.) Korm. rendelete a 

veszélyhelyzettel 

összefüggő egyes 

szabályozási kérdésekről 

szóló 2021. évi CXXX. 

törvény eltérő 

alkalmazásáról 

Üzemanyag értékesítési szabályairól 

rendelkezik. 

47. szám 



 

A Kormány 104/2022. (III. 

12.) Korm. rendelete a 

veszélyhelyzet ideje alatt a 

szomszédos országban 

fennálló humanitárius 

katasztrófára tekintettel 

érkező személyek 

elhelyezésének 

támogatásáról és az azzal 

kapcsolatos egyéb 

intézkedésekről 

A helyi önkormányzat által biztosított 

elhelyezés támogatásával kapcsolatos 

szabályokat tartalmaz. 

49. szám 

A Kormány 120/2022. (III. 

28.) Korm. rendelete a 

koronavírus elleni védettség 

igazolásáról szóló 60/2021. 

(II. 12.) Korm. rendelet 

módosításáról 

A koronavírus elleni védettség igazolásával 

kapcsolatban kiegészítő és módosító 

rendelkezéseket tartalmaz. 

58. szám 

Az igazságügyi miniszter 

11/2022. (IV. 21.) IM 

rendelete a helyi 

önkormányzati képviselők 

és polgármesterek 

választásán, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán a 

választási irodák 

hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának 

részletes szabályairól és a 

választási eljárásban 

használandó 

nyomtatványokról szóló 

20/2019. (VII. 30.) IM 

rendelet és a helyi 

népszavazási eljárás során a 

választási irodák 

hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának 

részletes szabályairól és a 

használandó 

nyomtatványokról szóló 

2/2015. (II. 20.) IM rendelet 

módosításáról 

A választási eljárásban használandó 

nyomtatványok módosításáról szól. 

69. szám 

A Kormány 180/2022. (V. 

24.) Korm. rendelete az 

Ukrajna területén fennálló 

fegyveres konfliktusra, 

illetve humanitárius 

katasztrófára tekintettel, 

valamint ezek 

magyarországi 

következményeinek az 

elhárítása érdekében 

A Kormány az Ukrajna területén fennálló 

fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 

katasztrófára tekintettel, valamint ezek 

magyarországi következményeinek az 

elhárítása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

85. szám 



veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és egyes 

veszélyhelyzeti 

szabályokról 

A Kormány 181/2022. (V. 

24.) Korm. rendelete a 

veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszély-

helyzeti intézkedések ha-

tálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett ve-

szélyhelyzet megszün-

tetéséről 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) 

bekezdése alapján a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti, az 

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus-világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész 

területére kihirdetett veszélyhelyzetet 

megszünteti. 

 

85. szám 

2022. évi V. törvény a 

veszélyhelyzet 

megszűnésével összefüggő 

szabályozási kérdésekről 

A koronavírus elleni kötelező védőoltással 

kapcsolatos rendelkezések szerint 2022. 

június 15-én megszűnik a koronavírus elleni 

védőoltásnak az állami és önkormányzati 

intézményeknél foglalkoztatottak által 

történő kötelező igénybevételéről szóló 

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján 

elrendelt vagy alkalmazott fizetés nélküli 

vagy illetmény nélküli szabadság. 

88. szám 

A Kormány 201/2022. (VI. 

7.) Korm. rendelete a 

Ráckevei-Soroksári Duna-

ág revitalizációja projekt 

megvalósításával 

összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzet-

gazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről 

A Kormány nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a 

kormányrendelet 1. mellékletben 

meghatározott településeket (köztük 

Soroksárt) és a Ráckevei-Soroksári Duna-

ágat érintő, a Ráckevei-Soroksári Duna-ág 

revitalizációja projekttel összefüggő, a 

kormányrendelet 2. mellékletben 

meghatározott közigazgatási hatósági 

ügyeket. 

94. szám 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében. tájékoztatóként tárgyalja. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 80. § (2) bekezdésében 

foglaltak értelmében tájékoztató esetén nem lehetséges kérdés és hozzászólás. 

 

Budapest, 2022. június 28.     

 

 

 

 ……………………………. ………………………………... 

   dr. Balázs Pál László dr. Szabó Tibor 

         jogász jegyző 

    az előterjesztés készítője előterjesztő 


