Sorszám: I/2.

TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testületének
2016. január 28-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015. december 2-i testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában:
Törvények
2015. évi CLXXVIII. törvény
A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt,
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt,
- a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt,
- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt, illetve
- a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényt.
A Törvény 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 182. szám)
2015. évi CLXXXI. törvény
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
(a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja a haszonbérbe adó személyében bekövetkező változásra vonatkozó rendelkezéseket.
A Törvény 2015. december 11. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 182. szám)
2015. évi CLXXV. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt, illetve
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az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
szóló 2013. évi CXXXIV. törvényt.

A Törvény 2015. december 4. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 182. szám)
2015. évi CLXXXVI. törvény
A közigazgatási bürökráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (a továbbiakban:
Törvény)
A Törvény módosítja többek között
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt,
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényt,
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt,
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt,
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt,
- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt,
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt,
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt,
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt,
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényt,
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényt,
- a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényt,
- az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényt,
- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvényt,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, illetve
- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. törvényt.
A Törvény 2015. december 31. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 183. szám)
2015. évi CLXXXVII. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt,
- az illetékről szóló 1990. évi XCII. törvényt,
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt,
- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt,
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt,
- a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt,
- a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvényt,
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt,
- a Munkavállalói Résztulajdonosi programról szóló 1992. évi XLIV. törvényt, illetve
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt.
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A Törvény 2015. november 28. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 183. szám)
2015. évi CLXXXVIII. törvény
Az arcképes nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény tartalmazza többek között az arckép profil nyilvántartásra, a jogosultság nyilvántartására, az igénybevételre jogosult szervekre, az igénybevételre jogosult szerv részére történő adattovábbításra, illetve az adatvédelmi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket.
A Törvény 2015. november 28. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 183. szám)
2015. évi CCIV. törvény
Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról (a továbbiakban:
Törvény)
A Törvény módosítja
- A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi
XCIII. törvényt,
- A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényt, illetve
- A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
- módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényt.
A Törvény 2015. december 20. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 195. szám)
2015. évi CCXII. törvény
Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között
- A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt,
- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt,
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt,
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt,
- A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényt, illetve
- A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvényt.
A Törvény 2015. december 17. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 197. szám)
2015. évi CCXIX. törvény
A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények
módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között
- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvényt,
- A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényt,
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A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi
CLXXV. törvényt,
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt.

A Törvény 2016. január 15. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 201. szám)
2015. évi CCXXVI. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények
módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között
- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt,
- A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényt,
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt,
- Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényt,
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvényt,
- A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényt,
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt, illetve
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt.
A Törvény 2015. december 24. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 202. szám)
Kormányrendeletek
328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között az elhelyezkedési juttatásra való jogosultság feltételeire, illetve a juttatás iránti kérelemre vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 169. szám)
350/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII.
23.) Korm. rendeletet, illetve
- az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának
rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2015. november 25. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 181. szám)
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351/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja az IMIR 2014-2020 rendszerre vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. november 25. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 181. szám)
354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelet
A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről
szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja a vagyontárgy igénylő tulajdonjogának fennállására, az igény bejelentésére,
illetve az állami tulajdonjog gyakorlójára vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. december 2. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 186. szám)
A Kormány tagjainak rendeletei
51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet
A muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a revízió céljára és ütemezésére, a revízióról felvett jegyzőkönyv tartalmi követelményeire, a selejtezés megindítására, a selejtező bizottság tagjaira, illetve a
selejtezésről felvett jegyzőkönyv tartalmi követelményére vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. december 13. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 172. szám)
54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM rendeletet,
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletet,
- az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az
egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendeletet,
- az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendeletet, illetve
- az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.)
NEFMI rendeletet.
A Rendelet 2015. november 25. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 181. szám)
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75/2015. (XI. 24.) FM rendelet
A földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a
bürökratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja
- az erdőről, az erdő védelméről, és az erdőgazdálkodásról 2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendeletet,
- az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendeletet, illetve
- a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendeletet.
A Rendelet 2015. december 3. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 181. szám)
55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet
Egyes szociális és gyermekjóléti 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 személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.
24.) SZCSM rendeletet,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletet, illetve
- a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM
rendeletet.
A Rendelet 2015. december 3. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 185. szám)
82/2015. (XII. 16.) FM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999.
(XII. 29.) FVM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet 54. alcíme a következő 68/C. és 68/D. §-sal egészül ki:
„68/C. § Föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés esetében a szerződésnek vagy más,
legalább teljes bizonyítóerejű magánokiratnak tartalmaznia kell a szerző fél arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik-e részarány-tulajdonnal. Ha a föld tulajdonjogát megszerző személy
részarány tulajdonnal is rendelkezik, a szerződésnek vagy más, legalább teljes bizonyítóerejű magánokiratnak tartalmaznia kell a szerző fél arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a tulajdonában álló
részarány-tulajdon összesített aranykorona értéke mennyiségének huszada és a már tulajdonában és
haszonélvezetében álló, továbbá a megszerzésre kerülő földterület hektárban kifejezett térmértékének együttes összege nem több mint 300.
68/D. § A társasházakról szóló törvényben szabályozott társasházi közösköltség-tartozás, illetve
a lakásszövetkezetekről szóló törvényben szabályozott költséghátralék biztosítékául szolgáló jelzálogjog bejegyzése iránti kérelemhez csatolni kell a követelés összegét megállapító végrehajtható
okiratot vagy a tulajdonosnak a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát,
melyben elismeri a társasházi közösköltség-tartozás, illetve a költséghátralék fennállását.”
A Rendelet 2015. december 23. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 197. szám)
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Kormányhatározatok
1834/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” emlékév meghirdetéséről (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat szerint a Kormány – megfogalmazva minden magyar tiszteletét Zrínyi Miklós várkapitány és a szigetvári hősök példaértékű helytállása, cselekvő hazaszeretete és közössége iránt, kifejezésre juttatva a nemzet elkötelezettségét Zrínyi Miklós életének, hagyatékának és tettének megismerése, ápolása irányában célul tűzi ki, hogy a szigetvári ostrom története, üzenete és dicsősége széles
körben ismertté váljon, és példaként szolgáljon a nemzet társadalmi és gazdasági életében egyaránt
– az 1566. évi szigetvári ostrom és az ott tanúsított hősies helytállás, valamint Zrínyi Miklós halálának 450. évfordulója emlékére a 2016. évet „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” emlékévvé (a továbbiakban: emlékév) nyilvánítja. Az emlékév sikeres megvalósítása és lebonyolítása érdekében 2016.
december 31. napjáig működő Zrínyi Miklós Emlékbizottságot hoz létre.
A Határozat 2015. november 25. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 181. szám)
18382015. (XI. 24.) Korm. határozat
A család-és gyermekjóléti központok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány a járásközpont települési önkormányzatok számára a család- és
gyermekjóléti központok kialakítása érdekében egyszeri támogatást biztosít. A támogatás mértéke
2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint, amely összeg a következő eszközbeszerzésekre, illetve beruházási, felújítási kiadásokra fordítható:
a) gépjármű vásárlás,
b) kerékpár vásárlás,
c) épület felújítás, különösen új interjúszoba, dolgozói munkaállomás kialakítás,
d) informatikai eszköz beszerzés,
e) mobileszköz beszerzés, illetve
f) iroda berendezés beszerzés.
(MK. 2015. évi 181. szám)
Békés, 2016. január 15.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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