Sorszám: I/2.

TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testületének
2015. április 29-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015. márciusi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában:
Törvény
2015. évi II. törvény
A pénzügyi intézmények fogyasztó kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között:
- a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényt,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXXVII.
törvénynek a létesítő okirat és alapszabály módosítására, a zálogjogra és a kamatra vonatkozó rendelkezéseit,
- a hitel és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényt.
A Törvény 2015. február 28. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 23. szám)
2015. évi VI. törvény
Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között:
-

1

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvényt,
a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvényt,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvényt,
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt,
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.): Az Art.
72. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő − (5) bekezdésben meghatározottakon kívül eső
− állami követeléseket a kormányhivatal érvényesíti. A közigazgatási hatósági eljárás keretében hozott jogerős határozatban szereplő követelés köztartozásnak
minősül, amit az állami adóhatóság adók módjára hajt be.”

(Legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny: 2015. évi 43. szám)
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-

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvényt,
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényt (a továbbiakban: Vagyontv.): a
Vagyontv. 66. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Más személy
tulajdonában lévő ingatlanon a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban
az állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom
érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozat megtételére az állam nevében a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult.”

A Törvény 2015. április 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 29. szám)
2015. évi VIII. törvény
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt,
- a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvényt,
- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt (a továbbiakban: Tftv.) 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „19. § (1) A területrendezésért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes területrendezési
hatósági eljárással összefüggő hatósági feladatokat az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal látja el. (2) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
a) véleményezi illetékességi területén a területrendezési terveket, és indokolt
esetben javaslatot tehet e tervek módosítására,
b) véleményezi az országos, valamint az illetékességi területét érintő regionális
fejlesztési programokat és azoknak a területrendezési tervekkel való összhangját,
c) nyilatkozik a megyei területrendezési tervnek az országos és a kiemelt térségi
tervekkel, továbbá a településrendezési eszközöknek az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról”,
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt,
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.): A Ket. 31. § (1) bekezdés h) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép: (A hatóság az eljárást megszünteti, ha)
„h) a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat
(a továbbiakban: díj) kell fizetni, vagy a hatóság az ügyfelet eljárási költség előlegezésére kötelezi, és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben
sem részesül,”
A Ket. 33. § (3) bekezdés i) pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: (Ha jogszabály ezt nem zárja ki, az ügyintézési határidőbe nem számít be:)
„i) a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére
irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,”
A Ket. 153. §-a a következő 14a. ponttal egészül ki: (Eljárási költségek:)
„14a. a tényállás tisztázásához szükséges, az eljáró hatóság által végzett műszeres
(laboratóriumi vagy más speciális eszköz használatát igénylő) vizsgálat azon költsége, amelyet az eljárásért fizetendő illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj nem tartalmaz”,
- a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényt,
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a termőföld védelméről szóló törvényt,
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényt.

A Törvény 2015. április 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 37. szám)
2015. évi X. törvény
A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről (a továbbiakban: Törvény)
A törvény értelmében a Magyarország területén, a 2016. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot
alapulvételével a népesség személyi, családi és lakásviszonyairól összeírást (a továbbiakban:
mikrocenzus) kell tartani.
A mikrocenzus kiterjed
a) a Magyarország területén élő, vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon
bejelentett
lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
b) a Magyarország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó
ba) EGT-állampolgárokra,
bb) harmadik országbeli állampolgárokra és
bc) hontalan személyekre [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: természetes személyek],
c) a Magyarország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre és lakott egyéb lakóegységekre (a továbbiakban együtt: lakások), és
d) a Magyarország területén lévő közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre – így különösen a gyermekvédelmi szakellátás intézményei, diákotthonok, kollégiumok, munkavállalók elhelyezését szolgáló intézmények, tartós és átmeneti elhelyezést biztosító szociális intézmények, büntetés-végrehajtás intézményei – (a továbbiakban: intézetek).
A mikrocenzus a Magyarország területén lévő lakások, intézetek – matematikai módszerrel, a
Központi Statisztikai Hivatal által kiválasztott – 10 százalékát és az azokban lakó személyeket érinti. A mikrocenzust az internetes önkitöltéses és az interjús módszer kombinálásával kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg.
Az adatfelvételt 2016. október 1. és 2016. október 31. között kell végrehajtani, az összeírásból
kimaradt személyek és lakások pótösszeírását 2016. november 8-ig kell befejezni. A kiválasztott
lakások és intézetek lakóit a kijelölésről és az adatszolgáltatási
kötelezettségről, valamint az annak teljesítésével kapcsolatos egyéb információkról a Központi
Statisztikai Hivatal az adatszolgáltatást megelőzően értesíti.
A mikrocenzus során az adatszolgáltatás a következő adatkörök összeírására terjed ki:
a) a természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési idő, állampolgárság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek, iskolába járás,
iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és
munkahely, nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közösségben beszélt nyelv, egészségi állapot, fogyatékosság;
b) a lakásokra vonatkozóan: cím, rendeltetés (típus), építési év, felújítás és korszerűsítés, falazat, tulajdoni jelleg, helyiségek száma, alapterület, kommunális ellátottság, felszereltség;
c) az intézetekre vonatkozóan: cím, rendeltetés, férőhelyek száma.
A mikrocenzus során az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon kell felvenni.
A Törvény 2015. április 2. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 40. szám)
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2015. évi XV. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény 8. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési szerv alapítására jogosult)
„c) nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén a nemzetiségi önkormányzat vagy a
nemzetiségi önkormányzatok társulása,
d) köztestületi költségvetési szerv esetén a köztestület.”
A Törvény 10. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi
létszáma a 100 főt nem éri el,
a) az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy
b) az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel
rendelkező más költségvetési szerv látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni – kormányrendeletben meghatározott eltéréssel – az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az országos
nemzetiségi önkormányzat hivatalára, a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervre, az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési
szervre és az olyan költségvetési szervre, amely törvény, kormányrendelet alapján vagy az állam
nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik”.
A Törvény 2015. március 27. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 41. szám)
2015. évi XVI. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) Az az üzlet, amely kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és időben folytat,
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása során kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül.
(1b) Az az üzemanyagtöltő állomás területén működő üzlet, amely nem értékesít üzemanyagot, a
kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása során kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül.”
A Törvény 2015. március 26. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 41. szám)
2015. évi XVII. törvény
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 101. § (1) bekezdés i)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vasárnapra rendes munkaidő)
„i) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) hatálya alá tartozó,
kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű
turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál”
(foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.)
Az Mt. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„140. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár,
a) ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy
i) pontjában meghatározottak szerint osztható be, továbbá
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b) a rendkívüli munkaidőre
ba) a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontjában meghatározott munkavállalónak,
bb) ha a munkavállaló számára a 101. § (1) bekezdése alapján rendes munkaidő nem osztható be.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően további ötven százalék vasárnapi pótlék jár annak
a munkavállalónak, akit, vagy akinek a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés
tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kszvmtv.) 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja
szerinti vasárnapon, – a Kszvmtv. 5–6. §-a szerinti üzletek kivételével – a Kszvmtv. hatálya alá
tartozó
a) kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletben, vagy
b) a Kertv. 6. § (1a)–(1b) bekezdése szerinti üzletben
a munkáltató rendes munkaidőben történő munkavégzésre oszt be, vagy rendkívüli munkavégzést
rendel el.
(3) A (2) bekezdés szerint jár a vasárnapi pótlék, ha a munkavállaló a (2) bekezdés szerinti üzletben a Kszvmtv. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti napon vasárnap végez munkát.
(4) A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti
meg.
(5) A (4) bekezdés szerinti bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra
eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén.”
Hatályát veszti az Mt. 101. § (1) bekezdés j) pontja.
A Törvény 2015. március 26. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 41. szám)
Kormányrendelet
61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével és a területszervezési eljárással összefüggő módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja:
- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletet;
- A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R1): „Az R1. 4. § (2) és
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(2) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozó
javaslatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács – amennyiben
a megkeresés más határidőt nem tartalmaz – a soron következő ülésén köteles megtárgyalni,
és arról döntést hozni. (3) A (2) bekezdésben meghatározott javaslat elutasításának indokát
a polgármester, illetve a társulási tanács elnöke köteles a döntést követő 8 napon belül
a fővárosi és megyei kormányhivatallal ismertetni.
Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A törvényességi felügyeleti eljárás során és az Mötv. 133. § (2) bekezdése szerinti javaslattétel esetén az írásbeli
kapcsolattartás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – jogszabályban meghatározott informatikai
rendszerbe (a továbbiakban: informatikai rendszer) történő feltöltés útján valósul meg. Az
információkérés és a szakmai segítségnyújtás során az írásbeli kapcsolattartás papír alapon,
elektronikus úton vagy az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel valósul meg.
Az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel az iratot kézbesítettnek kell tekinteni.”
Az R1. 6/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) A Kormány az országos nemzetiségi önkormányzat és szervei törvényességi felügyeletére az országos nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”
- A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletet.
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A Rendelet 2015. március 24. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 38. szám)
70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között:
- A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendeletet;
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletet;
- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendeletet: „A
rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A kiskorú
gyermek lakóhelyeként – ha a bíróság vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi
és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban:
gyámhivatal) a gyermek lakóhelyéről jogerősen másként nem határoz – a szülő, ennek hiányában a törvényes képviselő lakóhelyét kell bejelenteni.”
- A földrendező és a földkiadó bizottságok működési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére történő megtérítése mértékéről és módjáról szóló 79/1994. (V.
19.) Korm. rendeletet;
A Rendelet 2015. április 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 43. szám)
A Kormány tagjainak rendeletei
4/2015. (XII. 27.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével öszszefüggő módosításról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között:
- a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletet,
- a megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – használó létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendeletet,
- a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendeletet,
- a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkoztatási ágakról, munkakörökről, a
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletet,
- az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendeletet.
A Rendelet 2015. március 5. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 23. szám)
13/2015. (III. 6) EMMI rendelet
Az nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást
szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
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A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet 193. §-a a következő (19) és (20) bekezdéssel egészül ki:
„(19) Ha a szakképző iskola – a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a
2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet 2015. február 11-ei hatálybalépését követően – a 2015/2016. tanévre a 32. § (3) bekezdése alapján közzétett felvételi tájékoztatójában nem szereplő új szakképzési
tanulmányi területen hirdetett felvételt, akkor erre a szakképzési tanulmányi területre a 2015/2016.
tanévre vonatkozó középfokú felvételi eljárás során – a 38. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően – a tanulói adatlap módosítása során új szakképzési tanulmányi területre történő jelentkezéskor a tanuló eredeti tanulói adatlapján nem szereplő szakképző iskola is megjelölhető.
(20) A (19) bekezdésben meghatározott esetben a 38. § (6) bekezdése szerinti előzetes egyeztetés helyett
az általános iskola a módosító tanulói adatlap mellett jelentkezési lapot is kiállít, és a jelentkezési
lapot megküldi a szakképzést folytató iskolának.”
A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosítása (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § A 2. mellékletben foglalt táblázatnak – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a
2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelettel (a
továbbiakban: R.) módosított – A:22, A:23 és A:26–A:29 mezőjében foglaltakat az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő felvételi eljárásban is alkalmazni kell.
A Rendelet 2015. március 6. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 27. szám)
Kormányhatározat
1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány elkötelezett szándéka, hogy 2020-ra a magyar közigazgatás
szervezetten, következetesen és átlátható intézményi struktúrában, korszerű és ügyfélbarát eljárásrenddel, mindenki számára elérhetően, költséghatékonyan, szakmailag felkészült, etikus és motivált
személyi állománnyal, rövid ügyintézési határidővel működjön. E célok elérése érdekében a Kormány elfogadta a „Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020” című tervdokumentumot, ezzel kapcsolatban felhívja a minisztereket, hogy felelősségi körükbe tartozó szakterületen gondoskodjanak a Stratégia céljainak megvalósulásáról, illetve a Miniszterelnökséget vezető
minisztert a végrehajtás segítő monitoring rendszer kialakítására és üzemeltetésére.
A Határozat 2015. február 17. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 16. szám)
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1069/2015. (I.30.) Korm. határozat
A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésének előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány kiemelten fontosnak tartja a társadalmi változások nyomon követését, a valós és friss adatokon alapuló döntéshozatalt, így támogatja, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal mikrocenzust hajtson végre annak érdekében, hogy a járások főbb jellemzőire vonatkozó
megbízható információk eredményezzenek, az adatfelvétel a lakások véletlenszerűen kiválasztott 10
százalékában élőkre terjedjen ki.
A Határozat 2015. február 26. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 22. szám)
1082/2015. (III.3.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatás 2015. évi céljairól és a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést
igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat módosításáról (a továbbiakban:
Határozat)
A Kormány a 2015. év közfoglalkoztatási céljaként többek között elsődlegesen a munkaerőpiacról
kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő foglalkozást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskereséssel összefüggésben egyéb ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelése, a fentiek fokozatos munkaerő-piaci (re)integrációjához
szükséges és megfelelő, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való
minél szélesebb körben történő hozzáférést határozza meg. Továbbá a határozat módosítja a közfoglalkoztatással összefüggő, egyedi döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm.
határozat közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt település minősíthetőségének meghatározására
vonatkozó részt.
A Határozat 2015. március 4. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 24. szám)

Békés, 2015. április 22.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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