Sorszám: I/2.

TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testületének
2015. március 30-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015. februári testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából – az
alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában:
Törvény
2014. évi XCII. törvény
Egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény egyes rendelkezéseit,
úgymint a termékek közúti árufuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségre, az intézkedésekre vonatkozó szabályokat; illetve az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvénynek a termékek fuvarozásához kapcsolódó rendelkezéseit.
A Törvény 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 183. szám)
2014. évi CII. törvény
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény tartalmazza a kiskereskedelmi tevékenységek vasárnapi napokon történő folytatásának tilalmára
vonatkozó legfontosabb rendelkezéseit, módosítja a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény üzletek üzemeltetésének és nyitvatartásának rendjére vonatkozó rendelkezéseit, illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztásának szabályait.
A Törvény 2015. március 15. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 186. szám)
2014. évi CV. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményre, konduktív pedagógiai
intézményre, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokra, a többcélú intézményre, a köznevelés közfeladataira, a
feladatellátásra kötelezettekre, illetve a fenntartó jogaira és kötelezettségeire vonatkozó legfontosabb szabályokat.
A Törvény 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 186. szám)
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2014. évi CVI. törvény
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között:
-

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvényt, valamint
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényt.

A Törvény 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 186. szám)
2014. évi CIX. törvény
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint az egyes törvényeknek a
nemzetbiztonsági
ellenőrzéssel
összefüggő
módosításáról
(a
továbbiakban:
Törvény)
A Törvény módosítja többek között:
-

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényt,
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényt,
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, valamint
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a kinevezés feltételeire vonatkozó rendelkezéseit.

A Törvény 2014. december 31. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 186. szám)
2014. évi CXIII. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő
módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény többek között az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényt, kiegészíti a „fenntarthatósági szempontok érvényesítése egyes kereskedelmi építmények engedélyezése vonatkozásában” szóló IV/A. fejezettel.
A Törvény 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 186. szám)
Kormányrendelet
305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátviteleiről szóló 288/2009.
(XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1-14. számú mellékleteit, amely többek között
tartalmazza a helyi önkormányzatok és a jegyző adatszolgáltatásaira vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 167. szám)
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309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet rendelkezik a nyilvántartásra, adatszolgáltatásra, adatszolgáltatással kapcsolatos hatósági tevékenységekre vonatkozó szabályokról.
A Rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 172. szám)
348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2015. évi január havi emeléséről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében 2015. január 1. napjától 1,8 %-al kell emelni a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályok alapján
meghatározott járadékok, többek között a polgármesterek közszolgálati járadékát is.
A Rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 185. szám)
349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról
(a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak illetményéhez kapcsolódó
kompenzációk legfontosabb szabályait.
A Rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 185. szám)
365/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja:
-

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendeletet,
az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendeletet,
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendeletet.

A Rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 187. szám)
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről,
továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet rendelkezik többek között az első- és másodfokon, szakhatóságként eljáró települési önkormányzat jegyzőjének, főjegyzőjének egyes földhivatali eljárásokban történő közreműködéséről.
A Rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 188. szám)

3

378/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról (a
továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a miniszter irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó feladatkörökre, a
Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (KTK) feladataira, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) közszolgálati továbbképzési rendszer működéséhez kapcsolódó feladatköreire, a belső továbbképzési programra,
a közigazgatási szervekre, illetve a továbbképzési program eljárására vonatkozó szabályokat.
A Rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 189. szám)
379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítása értelmében a megyeközponti tankerület az illetékességi területén működő szakképző
iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat és a pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében ellátja az Intézményfenntartó
Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat, valamint a székhelye szerinti járási tankerület tekintetében ellátja a járási tankerületi feladatokat.
A Rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 189. szám)
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a települési hulladék gyűjtésére, a gyűjtésre szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék szállítására, kezelésére
vonatkozó legfontosabb szabályokat.
A Rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 189. szám)
391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési
jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között:
-

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.)
Korm. rendeletet,
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet.

A Rendelet 2015. március 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 189. szám)
5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a kérelem benyújtására, a szakhatósági eljárás különös szabályaira,
illetve a Bizottság működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat.
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A Rendelet 2015. február 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 7. szám)
7/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket (többek
között a küldemény felbontására és érkeztetésére; az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerre; az iratkezelési rendszer megváltoztatására; az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe
bevont szervekre, valamint a kormányzati ügyiratkezelő rendszerben nem érkeztethető és nem kézbesíthető
küldeményekre vonatkozóan) az érkeztető rendszer 2015. február 2-ával induló és 2015. február 28-ig tartó
tesz időszakára is alkalmazni kell azzal, hogy az érkeztető rendszer működtetője írásban értesíti a postai
szolgáltatót az 1. mellékletben szereplő szervek teszt üzemmódba történő bevonásának ütemezéséről.
A Rendelet 2015. január 31. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 7. szám)
8/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a háziorvosi finanszírozás ellátására, illetve a támogatás megfizetésére
vonatkozó szabályokat. A Rendelet felemeli a háziorvosi szolgáltató részére az Egészségbiztosítási Alapból
fizetendő fix díj összegét.
A Rendelet 2015. január 30. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 7. szám)
17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében a Ptk. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény hatálybalépése,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt
érintő módosítások nyomán szükségessé vált a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló
228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet szabályainak újbóli áttekintése, azok alkalmazhatóságának megvizsgálása
a hatályos jogszabályi környezetben. A Rendelet az alábbi határidős feladatokat állapítja meg: a jegyző a
kérelmet és a csatolt bizonyítékokat nyilatkozattétel céljából saját kézbesítője útján vagy személyesen átadott
iratként kézbesíti, vagy hivatalos iratként postai úton megküldi az ellenérdekű félnek az eljárás megindulásától számított három napon belül; továbbá a birtokvédelmi eljárást tizenöt napon belül lefolytatja.
A Rendelet 2015. március 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 16. szám)
20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet
Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja – többek között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletet az alapító okirat, a gazdasági szervezet működése és a kötelezettségvállalás
pénzügyi ellenjegyzése tekintetében.
A Rendelet 2015. február 18. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 17. szám)
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24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet
Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében a segélyezési rendszer átalakításával kapcsolatban módosulnak a jegyzőre vonatkozó
előírások. A Rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteket módosít. A Rendelet szerint a 2015. március 1-jét megelőzően foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetése
céljából igényelt összegek felhasználásáról a jegyző és a főjegyző elszámol, melynek határideje 2015. március 31. napja; továbbá a 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segély kifizetése céljából igényelt összegek felhasználásáról a jegyző és a főjegyző elszámol, melynek határideje 2015. március 31. napja.
A Rendelet 2015. március 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 20. szám)
34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletet, amely a polgármester számára határoz meg feladatokat katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem kiadásával kapcsolatban.
A Rendelet 2015. február 28. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 23. szám)
A Kormány tagjainak rendeletei
51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet
A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges
szakmai mutatókról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza a múzeumok éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókat a szolgáltatási feladatokra, kiállítási tevékenységekre, gyűjtemények gyarapítására és nyilvántartására, tudományos kutatásra és
a műtárgyvédelemre vonatkozóan. A szakmai mutatókat a 2015. évi munkatervben kell először alkalmazni.
A Rendelet 2015. január 9. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 171. szám)
52/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
A Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól (a továbbiakban:
Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a felhasználás általános céljaira, a felhasználás jogcímeire, a támogatásban részesíthetők körére és a támogatás formáira, kategóriáikra, a regionális beruházási, kulturális, állami
és egyedi támogatásokra, a pályázat benyújtására, a szerződés megkötésére illetve az elszámolásra vonatkozó
szabályokat.
A Rendelet 2014. december 31. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 189. szám)
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54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
Az egyes közvetlen adózási tárgyú PM rendeletek, továbbá az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról (a továbbiakban:
Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között:
-

a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendeletet,
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól
szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendeletet,
az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendeletet,
az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendeletet, illetve
hatályon kívül helyezi az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartását segítő számítógépes programrendszer engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 42/2006. (XII. 25.) PM rendeletet.

A Rendelet 2015. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2014. évi 189. szám)
5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet
A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről (a továbbiakban: Rendelet)
A kultúráért felelős miniszter a közművelődési tevékenységek fejlesztése, a szakmai munka színvonalának
emelése, a közművelődési közfeladat hatékonyabb ellátása, valamint az állami, önkormányzati döntések
sokoldalú megalapozása érdekében közművelődési szakfelügyeletet működtet, amely kiterjed a közművelődési feladatellátásra kötelezett helyi önkormányzatok, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a közművelődési intézmények, a közművelődési megállapodás keretében közművelődési feladatellátásban résztvevő szervezetek által és a közművelődési közösségi színterekben folytatott
közművelődési tevékenységek és a területi, fővárosi közművelődési szakmai szolgáltatást nyújtó szervezetek
szakfelügyeletére.
A Rendelet 2015. március 8. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 5. szám)
6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendeletet. A Rendelet az alábbi határidős feladatokat állapítja meg: a bölcsőde vezetője tájékoztatást küld a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének a harmadik életévüket betöltött gyermekekről minden év április 30-áig, mely tájékoztatást a települési
önkormányzat jegyzője megküld a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének minden év május 15-éig; továbbá a családi napközi fenntartója tájékoztatást küld a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjének a családi napköziben ellátott, harmadik életévüket már betöltött, de ötödik életévüket még be nem töltött gyermekekről minden év április 30-áig, mely tájékoztatást a települési önkormányzat jegyzője megküld a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének minden év május 15-éig.
A Rendelet 2015. január 31. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 6. szám)
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5/2015. (II. 2.) MvM rendelet
Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről (a továbbiakban: Rendelet)
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter a rendeletben felsorolt műemlékek védettségének
megszüntetését rendelte el.
A Rendelet 2015. február 10. napján lépett hatályba
(MK. 2015. évi 9. szám)
2/2015. (II. 3.) BM rendelet
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló
13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedélyezéssel kapcsolatos szabályozást, mely érinti az önkormányzati tűzoltóságokat is.
A Rendelet 2015. február 6. napján lépett hatályba
(MK. 2015. évi 10. szám)
9/2015. (II. 10.) EMMI rendelet
Egyes emberen végzett orvostudományi kutatások engedélyezésével összefüggő és egyes népegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között:
-

a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet fekvőbetegszakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál dolgozó védőnő feladatára vonatkozó rendelkezéseket, illetve
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendeletet.

A Rendelet 2015. március 13. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 13. szám)
2/2015. (II. 20.) IM rendelet
A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza a települési szintű helyi népszavazással, valamint a területi szintű helyi népszavazással kapcsolatban a helyi választási irodák részletes feladatait, valamint a helyi népszavazáson használható
nyomtatványok mintáit.
A Rendelet 2015. március 1. napján és 2016. január 1. napján lép hatályba.
(MK. 2015. évi 20. szám)
Kormányhatározatok
1009/2015. (I.20.) Korm. határozat
A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévé meghirdetéséről (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kárpát-medencékben élők 1944 és 1945 évben kezdődő, Szovjetunióba kényszermunkára történő internálásának 70. évfordulója alkalmából történő méltó megemlékezés céljából a 2015.
évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévé nyilvánítja, ennek megvalósí-
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tásához a Kormány Emlékbizottságot állít fel. A Határozat tartalmazza többek között az Emlékbizottság legfontosabb feladatait, a testületére vonatkozó legfontosabb szervezeti és működési rendelkezéseket.
A Határozat 2015. január 21. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 4. szám)
1011/2015. (I.22.) Korm. határozat
A közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány elrendeli a közigazgatási perjog felülvizsgálatát, az önálló közigazgatási
perrendtartás kidolgozásának megkezdését és felhívja az igazságügyért felelős minisztert a közigazgatási
perrendtartás kodifikációjának kidolgozására, továbbá létrehozza a feladatok ellátása céljából a Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottságot.
A Határozat 2015. január 23. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 5. szám)
1032/2015. (I.30.) Korm. határozat
Az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről (a
továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány felhívja a Miniszterelnökséget felhívja a Miniszterelnökséget vezető
minisztert, hogy átfogó felülvizsgálatot követően, a lakossági építkezések sajátosságait kiemelten szem előtt
tartva tegyen javaslatot az ügyintézés egyszerűsítésére és hatékonyabbá tételére az építésügyi igazgatás
területén; az építésügyi hatósági eljárásban az állami szerepvállalás erősítése céljából az általános

közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat kidolgozása során vizsgálják meg az állami
végrehajtás lehetőségét, annak szervezeti, végrehajtási és forráslehetőségeinek biztosításával; illetve
vizsgálja felül a települések külterületein való építkezés lehetőségeit, különös tekintettel a sajátos
területhasználókra.
A Határozat 2015. január 30. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 8. szám)
Köztársasági Elnök határozata
98/2015. (II. 11.) KE határozat
A köztársasági elnök 98/2015. (II. 11.) KE határozata a bírósági ülnökök megválasztása időpontjának
kitűzéséről (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (2)
bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2015. március 7. napja
és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a köztársasági elnök.
A Határozat 2015. február 12. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 14. szám)
Békés, 2015. március 18.

Tárnok Lászlóné
jegyző

9

