
 
 
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 
Tisztelt Aljegyző Asszony/Úr! 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
  
 
Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét az alábbiakra. 
 
- Megjelent a T/4883. számú törvényjavaslat az egészségügyi alapellátásról. 
 
A törvényjavaslat számos önkormányzati feladatkört érint, célszerű a törvényjavaslat 
indokolási részét is tanulmányozni. 
 
A törvényjavaslat elérhető az alábbiak szerint (7. Egészségügyi alapellátásról szóló 
törvényjavaslat): 
 
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php 
 
- Megjelent a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényjavaslat.  
 
A törvényjavaslat a magáncsőd jogintézményének magyarországi bevezetésére, azaz a 
lakossági csődvédelemre tesz javaslatot. 
 
A törvényjavaslat elérhető az alábbiak szerint (23. Magánszemélyek csődvédelméről szóló 
törvényjavaslat) : 
 
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php 
 
- Megjelent a T/4857. számú törvényjavaslat az e-kártya megvalósításához szükséges egyes 
törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 
szóló 2013. évi L. törvény módosításáról. 
 
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1743/2014. 
(XII.15.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 9. pontja alapján létre kell hozni az 
elektronikus tároló elemet tartalmazó (vizuális és elektronikus) személyazonosításra és 
elektronikus aláírásra alkalmas okmányt (e-kártya), amely biztosítja az állampolgárok 
számára, hogy egyetlen okmány használatával intézhessék hivatalos ügyeiket, kiemelten az 
adóigazgatási eljárásokat és a társadalombiztosítási ellátások igénybevételét, ezáltal alkalmas 
a TAJ kártya és az adóigazolvány kiváltására, és legyen alkalmas egyes közlekedési 
szolgáltatások igénybevételére is. 
 
A törvényjavaslat elérhető az alábbiak szerint (5. E-kártya megvalósításáról szóló 
törvényjavaslat)   
 
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php 
 
- Megjelent a T/4849. számú törvényjavaslat a közbeszerzésekről. 



 
Az uniós jogalkotó 2014. február 26. napján három új, a közbeszerzésekre vonatkozó 
irányelvet fogadott el, amelyek az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. március 28. napján 
kerültek kihirdetésre. Az új közbeszerzési tárgyú irányelveket a tagállamoknak főszabály 
szerint legkésőbb 2016. április 18. napjáig, az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részeket 
a központi beszerző szervek tekintetében 2017. április 18. napjáig, valamennyi ajánlatkérő 
szervezetre vonatkozóan pedig 2018. október 18. napjáig kell átültetniük a tagállami jogokba. 
 
Az egyes jogintézmények szabályaiban a tagállamok számára szélesebb lehetőség nyílik arra, 
hogy a fontos társadalmi-gazdasági célkitűzések, különösen az innováció, a szociális 
célkitűzések (ennek körében többek között a foglalkoztatás, munkahelyteremtés), valamint a 
fenntarthatóság (környezetvédelem) a közbeszerzési politika integráns részévé váljanak. 
 
A törvényjavaslat elérhető az alábbiak szerint (21. Közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat)  
 
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php 
 
Végezetül kérem engedjék meg, hogy magam és Kollégáim nevében a fentiek mellett 
áldott pünkösdi ünnepeket kívánjak! 
 
További kellemes napot kívánok! 
 
 
Üdvözlettel: 
 
  
Dr.Hosszuné Szántó Anita 
Vezető tisztségviselő 
SZÁNTÓ ÉS TÁRSA 
www.szantoestarsa.hu 
 
 
 
 
 
 
  
 


