Sorszám: I/2.

TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testületének
2015. október 1-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015. augusztusi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában:
Törvények
2015. évi CIII. törvény
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény szerint a települési önkormányzatok önként vállalt feladatai lehetnek többek között az
országos és a térségi vasúti közlekedéssel, kapcsolatos és a fejlett információs és kommunikációs
technológiák alkalmazására alapozott koncepciók készítése, az önkormányzat tulajdonában lévő
vasúti pályák fejlesztése, működtetése, valamint a városi és helyi vasúti társaságok alapítása.
A Törvény 2015. július 18. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 97. szám)
2015. évi CXI. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes
törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény szerint az önkormányzati hivatal és a megyei és fővárosi kormányhivatal anyakönyvi
ügyek intézésével megbízott köztisztviselőjének feladatai többek között házasság, névváltoztatás,
örökbefogadás valamint halál esetén.
A Törvény 2015. július 13. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 100. szám)
2015. évi CXII. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény szerint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint, ha a foglalkoztatni kívánó munkáltató a munkaerőigényét a településnek a polgármesterénél jelenti be, akkor a polgármesternek a bejelentést követően értesítenie kell a járási foglalkoztatási szervet a munkaerőigényről.
A Törvény 2015. július 13. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 100. szám)
1

(Legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny: 2015. évi 116. szám)

1

2015. évi CXIX. törvény
A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény értelmében amennyiben a víziközmű-fejlesztést az önkormányzatok társulása, illetve
azok társulása konzorciumi megállapodás keretében végzi, akkor a vízi-közmű az üzembe helyezésének napjával az ellátásért felelős tulajdonába kerül.
A Törvény 2015. július 24. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 100. szám)
2015. évi CXX. törvény
Egyes vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény szerint a települési önkormányzat feladata a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodás.
A Törvény 2015. július 16. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 100. szám)
2015. évi CXXIII. törvény
Az egészségügyi alapellátásról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény értelmében a települési önkormányzat gondoskodik a háziorvosi, a fogorvosi és egyéb
alapellátásokról. A települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben megállapítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.
A Törvény 2015. augusztus 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 102. szám)
2015. évi CXXIX. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény értelmében a közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követően legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Abban az
esetben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló
adatigényléssel megegyezik, és az adatokban változás nem történt, vagy az igénylő nem adja meg
nevét illetve elérhetőségét, akkor a közfeladatot ellátó szerv nem köteles teljesíteni a benyújtott
igényt.
A Törvény 2015. július 16. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 102. szám)
2015. évi CXXX. törvény
Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információszabadságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról (a
továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között:
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvényt, mely a települési önkormányzat jegyzője számára állapít meg feladatokat.
A Törvény 2015. július 16. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 102. szám)
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2015. évi CXXXIII. törvény
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt a házi segítségnyújtás, személyi gondozás, családsegítés tekintetében;
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt a család- és gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó előírásokkal.
A Törvény értelmében a települési önkormányzat 2015. október 31-ig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. Továbbá a Törvény szerint a települési önkormányzat 2015. november 30-ig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról.
A Törvény 2015. augusztus 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 102. szám)
2015. évi CXXXVIII. törvény
Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény szerint a szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a
cél megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről.
A Törvény 2015. július 16. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 102. szám)
Kormányrendeletek
175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetésének jóváhagyásáról rendelkezik.
Az önkormányzat a költségvetési rendelettervezetről harminc napon belül adatot kell szolgáltasson
a Kincstár által működtetett adatszolgáltató rendszerbe. A Rendelet értelmében hatályát veszti a
helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet.
A Rendelet 2015. július 8. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 99. szám)
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság annak a vállalkozásnak ad,
amelyik a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott
feltételeknek megfelel.
A Rendelet 2015. augusztus 7. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 99. szám)
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185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenység vizsgálat lefolytatásának szabályairól (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza, hogy az önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény 19. §-a kormányzati eseménykezelő központként a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot nevesíti.
A Rendelet 2015. július 16. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 102. szám)
194/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációval
kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásával összefüggő módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza, hogy az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációval összefüggő feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala végzi.
A Rendelet módosítja többek között:
- A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló
101/1998. (V. 22.) Korm. rendeletet,
- A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999.
(XI. 24.) Korm. rendeletet,
- A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet,
- A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2015. augusztus 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 106. szám)
221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról ( a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között:
- Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.
(III. 27.) Korm. rendeletet,
- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendeletet,
- A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendeletet,
- A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2015. augusztus 10. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 115. szám)
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A Kormány tagjainak rendeletei
41/2015. (VII. 15.) BM rendelet
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó
követelményekről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet szerint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvényben meghatározott szervezett az elektronikus információs e rendelet előírásai
szerint biztonsági osztályba tartozik.
A Rendelet 2015. július 16. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 103. szám)
42/2015. (VII. 15.) BM rendelet
Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek
hatósági nyilvántartásba vételének rendjéről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
szóló 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerrel rendelkező szervezet elektronikus információs rendszereinek a biztonsági osztályokba való sorolása.
A Rendelet 2015. július 16. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 103. szám)
43/2015. (VII. 15.) BM rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM
rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja az anyakönyvi eljárásról szóló törvény végrehajtására kiadott 32/2014. (V.
19.) KIM rendelet előírásait.
A Rendelet 2015. augusztus 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 103. szám)
37/2015. (VIII. 12.) MvM rendelet
A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében a települések területi számjele két részből áll: a településazonosító törzsszámból és csoportképző ismérvek kódjaiból, melyeket a jogszabály részletesen ismertet. A Rendelet melléklete tartalmazza településekre lebontva a területi számjeleket.
A Rendelet 2015. augusztus 15. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 116. szám)
Kormány határozata
1522/2015. (VII. 31.) Korm. határozata
A közszolgálati ellenőrzések 2015. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében: „A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 189. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 26. § (4) bekezdésre és a 189. § (4) bekezdésre, felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a helyi önkormányzatok képviselő5

testületeinek polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál a fővárosi és megyei
kormányhivatalok bevonásával az alábbi tárgykörökben hajtson végre közszolgálati ellenőrzést:
a) vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselői jogviszony létesítésének, megszűnésének, megszüntetésének gyakorlata;
b) a polgármester, az alpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, a főpolgármester,
a főpolgármester-helyettes, valamint a főjegyző, a jegyző és az aljegyző illetményének megállapítása;
c) vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselő esetében az illetmény-megállapítás gyakorlata, ideértve az alapilletmény-eltérítés, a személyi illetmény, a céljuttatás és helyettesítési díj megállapítását.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottainak bevonásával
Határidő: 2015. október 31.”
A Határozat 2015. augusztus 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 112. szám)
Békés, 2015. szeptember 23.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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