Sorszám: I/2.

TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testületének
2016. február 29-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. január 28-i testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában:
Törvények
2015. évi CCXXI. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról (a
továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítása értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe
tartozik: - a területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása,
- csendes övezet kijelölése, valamint
- a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása.
A Törvény 2016. január 5. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 205. szám)
2015. évi CCXXII. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (a továbbiakban:
Törvény)
A Törvény tartalmazza többek között az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolattartásának általános szabályaira, az ügyintézésre, a kapcsolattartásra, az ügyfél
jogaira és kötelezettségeire, a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra, a sajátos együttműködési formákra, illetve az egyes bizalmi szolgáltatásokra vonatkozó különös rendelkezésekre
vonatkozó szabályokat.
A Törvény 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 202. szám)
2015. évi CCXXIII. törvény
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt,
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a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt, illetve
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt.

A Törvény 2015. december 31. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 203. szám)
2015. évi CCXXIV. törvény
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban:
Törvény)
A Törvény módosítja többek között
- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényt,
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvényt,
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt, illetve
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt.
A Törvény 2015. december 24. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 203. szám)
Kormányrendeletek
379/2015. (XII. 8) Korm. rendelet
Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és- tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolására, a Településsoros
jegyzékben történő nyilvántartásra, illetve a Jegyzék összeállításához és felülvizsgálatához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 192. szám)
380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz
kapcsolódó támogatásról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza a helyi önkormányzatok támogatására, illetve a nem állami szociális fenntartók támogatására vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 192. szám)
383/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm.
rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a helyi önkormányzatokra vonatkozó támogatás igénylésére, a
pályázat kötelező elemeire, illetve az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 192. szám)
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411/2015. (XII. 16.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
(a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között az értékesítés lebonyolítására, illetve az elektronikus árverésre
kerülő vagyontárgyak kikiáltási áraira vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. december 19. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 197. szám)
415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között az igénybevevői nyilvántartásra, illetve az országos jelentési
rendszerre vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 202. szám)
416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó
támogatásról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között az önkormányzatok támogatása, az önkormányzatok és a nem
állami, szociális fenntartók közötti feladat és intézmény átadás támogatási szabályaira, illetve a nem
állami szociális fenntartók támogatására vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 202. szám)
431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.
29.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a gyermekétkeztetésre, a szünidei gyermekétkeztetésre, a rendszer gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságra, illetve a térítési díjakra vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 204. szám)
437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza a kiküldetésben lévő munkavállaló napidíjára, illetve annak elszámolására
vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 205. szám)
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441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A közigazgatási bürökráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletet,
- a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2015. (X.
28.) Korm. rendeletet,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet,
- a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról
szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendeletet,
- az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.)
Korm. rendeletet,
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendeletet,
- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet,
- az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletet,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet,
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet, illetve
- az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2015. december 31. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 205. szám)
446/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja a védett műemléki értékekre, illetve az örökségvédelmi bírságra vonatkozó
rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. december 30. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 205. szám)
456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza az egyszerű bejelentés benyújtására, az építési tevékenység szakmai és hatósági ellenőrzésére, illetve a bejelentés alapján épített épületre vonatkozó hatósági bizonyítványra
vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. december 30. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 206. szám)
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465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletet, illetve
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2015. december 30. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 207. szám)
466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2015. december 30. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 207. szám)
472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között az eljárási szabályokra, illetve a támogatható közfoglalkoztatási program előzetes tervére vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. december 30. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 207. szám)
476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a jóváhagyási tervre vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 207. szám)
484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi
alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
241/2000. (XII. 11.) Korm. rendeletet,
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a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendeletet, illetve
a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletet.

A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 207. szám)
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről (a továbbiakban:
Rendelet)
A Rendelet értelmében a Kormány a kártyaterem Szjtv. szerinti engedélyének kiadása iránti eljárásban a kártyaterem helye szerinti települési önkormányzat, a főváros területén a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi
főjegyzőt – annak elbírálása tekintetében, hogy az önkormányzat területén létesítendő kártyaterem
az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel-e, továbbá a kártyaterem adott helyszínen
történő üzemeltetését az önkormányzat rendeletet az Szjtv. 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti, vagy
más helyi közösségi érdekre tekintettel nem tiltja-e – szakhatóságként jelöli ki. A Kormány a játékkaszinó Szjtv. szerinti engedélyének kiadása iránti eljárásban a játékkaszinó helye szerinti települési
önkormányzat, a főváros területén a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a fővárosi önkormányzat által
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt – annak elbírálása tekintetében, hogy
az önkormányzat területén létesítendő játékkaszinó adott helyszínen történő üzemeltetését az önkormányzat rendelete az Szjtv. 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti, vagy más helyi közösségi érdekre tekintettel nem tiltja-e – szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek a játékkaszinó, vagy kártyaterem
Szjtv. szerinti engedély kiadása iránti eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság
hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 208. szám)
A Kormány tagjainak rendeletei
73/2015. (XII. 21.) BM rendelet
A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól (a továbbiakban:
Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a beépített tűzoltó berendezés létesítésére, átalakítására,
használatbavételére és megszüntetésére irányuló kérelem tartalmi követelményeire, az engedélyező
határozat tartalmi követelményeire, illetve a kérelem elutasítására vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 200. szám)
74/2015. (XII. 21.) BM rendelet
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.)
BM rendeletnek a szabályzat tartalmi elemeire, illetve a háromszintesnél magasabb és tíznél több
lakó- és üdülőegységet magába foglaló épületek vonatkozó előírásokra és szabályokra, valamint
ezek elkészítésének határidejére vonatkozó rendelkezéseit.
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A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 200. szám)
88/2015. (XII. 21.) FM rendelet
A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról (a továbbiakban:
Rendelet)
A Rendelet módosítja az értelmező rendelkezésekre, illetve az egyes hulladéktípusok veszélyességi
jellemzőinek értékelési kritériumaira vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 200. szám)
75/2015. (XII. 22.) BM rendelet
A közigazgatási bürökráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendeletet,
- a jelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendeletet, illetve
- az anyakönyvezetési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.)
KIM rendeletet.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 201. szám)
40/2015. (XII. 22.) IM rendelet
A közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 24.)
IM rendeletet,
- a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendeletet, illetve
- a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendeletet.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 201. szám)
35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet
A közigazgatási bürökráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletet, illetve
- a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és
kötelező szakmai továbbképzésről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VII.
3.) NGM rendeletet.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 203. szám)
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37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
Az önkormányzati adóhatóság körébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság
adatszolgáltatási eljárásának szabályairól (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a nyilvántartások létrehozására, vezetésére és kezelésérem az
önkormányzati adóhatóság által vezetendő nyilvántartások kötelező tartalmára, illetve az adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 205. szám)
44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében a költségvetési szervek alapító okiratának és a költségvetési szerveknek nem
minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratának a Rendelet mellékleteiben foglaltak szerinti módosítását legkésőbb 2016. március 1. napjáig végre kell hajtani.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 209. szám)
48/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet és az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési
adóhoz, valamint a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséhez, valamint a bejelentett
adatokban történő változásához kapcsolódó formanyomtatványokat.
A Rendelet 2016. január 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 210. szám)
4/2016. (I. 20.) FM rendelet
Az egyes mezőgazdasági támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletet,
- A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de
minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendeletet,
- Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008.
(IV. 25.) FVM rendeletet,
- A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)
támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendeletet,
- A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendeletet,
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Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendeletet, illetve
A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendeletet.

A Rendelet 2016. január 20. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 8. szám)
Kormányhatározat
1020/2016. (I. 27.) Korm. határozat
Bartók Béla születésének 135. évfordulójához kapcsolódó programokról és a programok megvalósításával összefüggő feladatokról (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány Bartók Béla, a XX. század legnagyobb magyar zeneszerzője
születésének 135. évfordulója alkalmából a 2016-os évet Bartók-évvé (a továbbiakban: Bartók-év)
nyilvánítja. A Kormány a Bartók-év alkalmából 2016. és 2017. évben megrendezésre kerülő programok sikeres megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi
erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a Bartók-évhez kapcsolódó programsorozat
megvalósításához:
a) 2016. évben szükséges 940,1 millió forint forrás biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
b) 2017. évben szükséges 100,0 millió forint forrás biztosításáról a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.
(MK. 2016. évi 10. szám)
Békés, 2016. február 16.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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