
 

1 

Sorszám: I/2. 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó  

 

Békés Város Képviselő-testületének 

2015. augusztus 27-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról
1
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2015. júniusi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjá-

ból – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában: 

 

Törvények 
 

 

2015. évi LX. törvény 

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 

2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény szerint 2015. július 1. napjától, illetve 2018. január 1. napjától követően a Törvény mel-

lékletében meghatározott, egyes Járásbíróságok és Törvényszékek illetékességi területére vonatkozó 

rendelkezések az irányadóak. 
 

A Törvény 2015. július 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 77. szám) 
 

 

2015. évi LXII. törvény 

A reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény módosítja  

- a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény reklámadó-

hoz kapcsolódó, valamint 

- a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény adóalap mértékére, illetve az adó 

alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket. 
 

A Törvény 2015. június 5. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 77. szám) 

 

2015. évi LXIII. törvény 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az in-

gyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról 
(a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény módosítja többek között a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó térítési díjra vonatkozó 

rendelkezéseket. 
 

A Törvény 2015. július 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 77. szám) 
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2015. évi LXVI. törvény 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi 

LXXVII. törvény és azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Tör-

vény) 
 

A Törvény módosítja többek között: 

 

- a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 

2011. évi LXXVII. törvényt, 

- a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt, 

- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt, 

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt, 

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt, 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényt, illetve 

- Magyarország központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi 

XCIX. törvényt. 

 

A Törvény értelmében a szakképzési rendszer átalakításával a Térségi Integrált Szakképző Közpon-

tok is átalakulnak: az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 2015. júli-

us 1-jei hatállyal a TISZK feladatait átadja a szakképzési centrumnak. 
 

A Törvény 2015. június 12. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 77. szám) 

 

2015. évi LXXII. törvény 

Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról (a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény módosítja az államháztartásról szóló törvényt az alapító okirat, az irányítás fogalmának 

pontosítása és a kincstári ellenőrzés vonatkozásában. Ezenkívül a muzeális intézményekről szóló 

törvény módosításával a megyei hatókörű városi múzeum feladatait pontosítja. 
 

A Törvény 2015. június 19. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 84. szám) 

 

2015. évi LXXIII. törvény 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról 
(a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény az ingyenes gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan módosítja a költségvetési törvényt. 
 

A Törvény 2015. június 19. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 84. szám) 

 

2015. évi LXXV. törvény 

A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló 

egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról (a továb-

biakban: Törvény) 
 

A Törvény értelmében a megyei könyvtárak és megyei hatókörű városi múzeumok fenntartói tulaj-

donába kerülnek a feladatellátást szolgáló ingatlanok. 
 

A Törvény 2015. július 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 84. szám) 
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2015. évi LXXVII. törvény 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: 

Törvény) 
 

A Törvény módosítja – többek között – a 2006. évi XCVIII. törvényt a településrész fogalmának 

bevezetésével és a fiókgyógyszertár alapításának szabályozásával. Módosul továbbá az egészség-

ügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény aszerint, hogy a fenntartók közösen kezdeményez-

hetik a fenntartásukban lévő egészségügyi szolgáltatók közötti kapacitás-átcsoportosítást. 
 

A Törvény 2015. július 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 84. szám) 

 

2015. évi LXXIX. törvény 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások 

megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról (a továbbiak-

ban: Törvény) 
 

A Törvény a közlekedési infrastruktúra beruházások gyorsítása érdekében felsorolja, hogy mely 

esetekben minősül a helyi önkormányzat építtetőnek. 
 

A Törvény 2015. július 3. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 84. szám) 

 

2015. évi LXXX. törvény 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítá-

sáról (a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény meghatározza a Települési Értéktár Bizottság létrehozására és működésére vonatkozó 

szabályokat. 
 

A Törvény 2015. július 3. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 84. szám) 

 

2015. évi LXXXI. törvény 

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt, aszerint, hogy a helyi önkor-

mányzat képviselő-testülete rendeletében a vállalkozó háziorvos és védőnő számára mentességet, 

kedvezményt állapíthat meg. 
 

A Törvény 2015. június 25. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 90. szám) 

 

2015. évi LXXXVI. törvény 

A Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a rendvédelmi fe-

ladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény) 
 

A Törvény módosítja a NAV törvényben megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályokat a kor-

mánytisztviselők, pénzügyőrök és ügykezelők tekintetében. 
 

A Törvény 2015. július 1. napján lépett hatályba.  

(MK. 2015. évi 92. szám) 
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Kormányrendeletek 
 

142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 

2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Rendelet) 
 

A Rendelet tartalmazza többek között a nyilvántartások regiszterére, az adatkapcsolat-szolgáltatási 

szabályzat tartalmára és bejelentésére, az adatmegnevezési jegyzékre, a felügyeleti vizsgálatra és a 

felügyeleti jelentésre, illetve a mentességi eljárásra vonatkozó rendelkezéseket. A Rendelet értel-

mében a 2000 főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzatai nem kötelesek a nyilvántartások 

regiszterébe bejelentkezni. 

 

A Rendelet 2015. július 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 80. szám) 
 

 

143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. ren-

delet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)  
 

A Rendelet módosítja többek között a köznevelési szerződés tartalmára, érvényességi idejére és 

megkötésének szabályaira, illetve a köznevelési intézmény működtetésének vállalására vonatkozó 

kérelem és a működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelem benyújtásának és elbírálásá-

nak szabályaira vonatkozó rendelkezéseket. 
 

 

A Rendelet 2015. június 13. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 80. szám) 

 

144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet  

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) 

 

A Rendelet módosítja többek között 

 

- a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántar-

tásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendeletet, 

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból szárma-

zó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rende-

letet, illetve 

- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 

az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fel-

használásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet. 

 

A Rendelet 2015. június 13. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 80. szám) 

 

145/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) 

 

A Rendelet módosítja a kötelezettségvállalásra vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A Rendelet 2015. június 13. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 80. szám) 
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147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet  

Egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormány-

rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) 

 

A Rendelet módosítja többek között 

 

- a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és 

a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendeletet, 

- a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kár-

mentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletet, 

- a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes für-

dőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendele-

tet, illetve 

- a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési 

terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyezteté-

sük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) 

Korm. rendeletet. 

 

A Rendelet 2015. június 13. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 80. szám) 

 

155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet  

A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól (a továbbiakban: 

Rendelet) 

 

A Rendelet tartalmazza a jegyző társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatait, az 

eljárásra vonatkozó szabályokat. 

 

A Rendelet 2015. július 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 91. szám) 

 

165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 

Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) 

 

A Rendelet értelmében az ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat – a fizetési osztálya és a köz-

alkalmazotti jogviszonyban töltött időtartam alapján – 2015. július, augusztus, szeptember, október 

és november hónapra tekintettel meghatározott mértékű kiegészítő pótlék illeti meg. 

 

A Rendelet 2015. július 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 95. szám) 

 

166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet  

A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó 

támogatásról (a továbbiakban: Rendelet) 

 

A központi költségvetés előleget biztosít a helyi önkormányzat részére a 2015. augusztus-december 

hónapokban fizetendő kiegészítő pótlékhoz és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. 

A Rendelet a támogatás igénylésének és felhasználásának szabályait tartalmazza. 

 

A Rendelet 2015. július 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 95. szám) 
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171/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások 

megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról (a 

továbbiakban: Rendelet) 

 

A Rendelet értelmében a közlekedési infrastruktúra beruházások gyorsítása érdekében módosulnak 

az egyes szakhatósági engedélyezésekkel kapcsolatos kormányrendeletek. 

 

A Rendelet 2015. július 3. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 95. szám) 

 

A Kormány tagjainak rendeletei 
 

25/2015. (V. 26.) NFM rendelet 

Az energiahatékonyság növelését elősegítő tájékoztatásról (a továbbiakban: Rendelet) 
 

A Rendelet tartalmazza többek között az energiahatékonysági tájékoztató honlap működtetésére, 

illetve az egyes témakörök tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket. 
 

A Rendelet 2015. június 7. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 71. szám) 
 

 

26/2015. (V. 26.) NFM rendelet 

Az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves je-

lentésére vonatkozó részletes szabályokról (a továbbiakban: Rendelet) 

 

A Rendelet tartalmazza az adatszolgáltatás tartalmára, az éves jelentés elkészítésének határidejére 

és a jelentés tartalmára vonatkozó rendelkezéseket. 
 

A Rendelet 2015. június 7. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 71. szám) 

 
 

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 

A 2015/2016. tanév rendjéről (a továbbiakban: Rendelet) 
 

A Rendelet tartalmazza többek között a tanévre, tanítási évre vonatkozó legfontosabb rendelkezése-

ket, többek között az első és utolsó tanítási napra, a tanítási szünetekre, a tanítás nélküli munkanap-

okra, a középiskolai érettségi vizsgákra, illetve az országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés 

elrendeléséhez kapcsolódóan. 
 

A Rendelet 2015. május 29. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 73. szám) 

 

29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a földművelésügyi 

miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Ren-

delet) 
 

A Rendelet módosítja többek között 

- a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM-HM együt-

tes rendeletet, 

- a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendeletet, 

- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet, 
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- az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 

44/2006. (VI. 13.) FVM rendeletet, 

- a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási 

szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. 

(XI. 16.) FVM rendeletet, 

- a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 

166/2009. (XII. 9.) FVM rendeletet, illetve 

- a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható 

egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási 

díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 

megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. 

(XII. 28.) FVM rendeletet. 
 

A Rendelet 2015. június 6. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 78. szám) 

 

30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 

A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizeté-

sének részletes szabályairól (a továbbiakban: Rendelet) 
 

A Rendelet tartalmazza többek között az eljárás során fizetendő díj mértékére, illetve annak megfi-

zetésére vonatkozó szabályokat. 
 

A Rendelet 2015. június 6. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 78. szám) 

 

30/2015. (VI. 19.) MvM rendelet 

Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről (a továbbiakban: Rendelet) 
 

A Rendelet felsorolja azon ingatlanokat, amelyek műemléki védettsége megszűnik. 
 

A Rendelet 2015. június 27. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 85. szám) 

 

32/2015. (VI. 19.) EMMI rendelet 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) 
 

A Rendelet a kötelező óvodáztatással kapcsolatos feladatokat pontosítja. 
 

A Rendelet 2015. június 20. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 85. szám) 

 

35/2015. (VI. 30.) FM rendelet 

A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevétel-

ének feltételeiről (a továbbiakban: Rendelet) 
 

A Rendeletben meghatározott célokra igényelhető vissza nem térítendő támogatás igénylésének és 

elszámolásának szabályai. 
 

A Rendelet 2015. július 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2015. évi 95. szám) 

 

Békés, 2015. augusztus 17. 

 

 

        Tárnok Lászlóné 

              jegyző 


