Sorszám: I/2.

TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testületének
2016. március 31-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. február 29-i testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában:
Törvények
2016. évi I. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény értelmében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény
(a továbbiakban: Ptké.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. § (1) bekezdése szerint
bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány 2017. március 15. napjáig köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az
okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy
székhelyét.”
(2) A Ptké. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány a létesítő okirata (1) bekezdés szerinti
módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, legkésőbb azonban 2017. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.”
A Ptké. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani
változásbejegyzési kérelmet, feltéve hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Ha a cég egyéb cégadatot érintő változást is bejelent, abban az esetben is csak az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendő illetéket
és közzétételi költségtérítést kell fizetni.”
A Ptké. 13. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátolt felelősségű társaság legkésőbb 2017. március 15-éig
köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről
a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat.
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(Legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny: 2016. évi 34. szám)
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(3) A (2) bekezdés szerinti döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia. A társaságnak a (2) bekezdés szerinti döntéssel egyidejűleg kell döntenie a Ptk. rendelkezéseivel összhangban
álló továbbműködéséről.”
A Törvény 2016. március 10. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 33. szám)
Kormányrendeletek
8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja
- a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletet,
- a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendeletet,
- a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó
egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeletet,
- a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet,
- a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015.
(VII. 7.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2016. március 2. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 15. szám)
10/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet járművek elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseit, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2016. március 10. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 15. szám)
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról (a továbbiakban:
Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a családi otthonteremtési kedvezményre jogosult személyekre, a kedvezmény mértékére, az igénybevétel általános és különös feltételeire, a megelőlegezett
kedvezmény anyagi és eljárási szabályaira, illetve a három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamat támogatására vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. február 11. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 16. szám)
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17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
(a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére, az
arra jogosult személyekre, a lakás bővítése esetén irányadó szabályokra, a megelőlegezett családi
otthonteremtési kedvezmény szabályaira, a használt lakás bővítéséhez és vásárlásához igényelhető
kedvezmény igénybevételének eljárási szabályaira, a kedvezmény összegének folyósítására, a kedvezmény visszafizetésének szabályaira, illetve a kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. február 11. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 16. szám)
37/2016. (III. 3.) Korm. rendelet
A vadászati hatósági jogkört érintő egyes kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban:
Rendelet)
A Rendelet módosítja
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletet,
- a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló
68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: MKH r.). Az MKH r. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „13. § (1) A Kormány elsőfokú vadászati hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a megyei kormányhivatalt jelöli
ki. (2) Vadászati hatósági ügyben – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az
eljárással érintett vadászterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal jár el.
(3) Amennyiben a vadászterület két vagy több megyei kormányhivatal illetékességi területén található, az a megyei kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területén a
vadászterület nagyobbik hányada található.
(4) Két vagy több megyei kormányhivatal illetékességi területét érintő vadászterületre
vonatkozó ajánlást az a megyei kormányhivatal készíti el, amelynek illetékességi területén az ajánlással érintett vadászterület nagyobbik hányada található.
(5) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény 35. § (2) bekezdésében és 91. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.”
- a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2016. március 4. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 29. szám)
45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
Egyes mezőgazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból,
valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának
rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletet,
- A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm.
rendeletet, illetve
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A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak
szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet.

A Rendelet 2016. február 11. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 16. szám)
46/2016. (III. 10.) Korm. rendelet
Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012.
(IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
„Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.)
Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatásszervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásként, az elektronikus iratok kezelése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint országosan egységesen biztosítja az egységes
központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert (a továbbiakban: központi iratkezelő
rendszer) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok
által kezelt, a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter irányítása alá tartozó feladatokkal összefüggő iratok kezeléséhez.”
A Rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.
(MK. 2016. évi 34. szám)
A Kormány tagjainak rendeletei
8/2016. (II. 11.) FM rendelete
Egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő
módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendeletet,
- a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendeletet,
- az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendeletet,
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendeletet,
- a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012.
(XII. 28.) VM rendeletet.
A Rendelet 2016. február 19. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 17. szám)
2/2016. (II. 18.) IM rendelet
Egyes választási tárgyú miniszteri rendeleteknek a választások költségei elszámolásával és
ellenőrzésével összefüggő módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
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A Rendelet módosítja
- az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
38/2013. (XII. 30.) KIM rendeletet,
- a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 3/2014. (VII. 24.) IM rendeletet,
- az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről,
elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2014. (IX. 19.) IM rendeletet,
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi
önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2014. (XI. 6.) IM rendeletet.
A Rendelet 2016. február 19. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 20. szám)
Kormányhatározat
1040/2016. (II. 11.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatás 2016. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések meghatározásáról (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány 2016. évre a közfoglalkoztatás céljaként többek között
- a Start-munkaprogram folytatását, fokozatos kiterjesztését, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség biztosítását;
- az elsődleges munkaerő-piacról kiszorultak, különösen a munkaerő-piacon halmozottan hátrányban lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a
hajléktalanok, menekültek és oltalmazott jogállásúak, a menedékjogról szóló törvény
szerinti elismerést kérő személyek, valamint a kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárok, a roma nemzetiségű álláskeresők, továbbá a Nemzeti
Eszközkezelő Zrt. által működtetett „Határozott idejű bérleti szerződés” programban
részt vevő álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését figyelembe véve az álláskeresők ügyfél kategorizálási rendszerben történt besorolását;
- az értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását
elősegítő programok támogatását, valamint a nem megfelelő mentális, szociális,
egészségi állapotú álláskeresők esetében a társadalmi beilleszkedést szolgáló, a célcsoport sajátosságait előtérbe helyező közfoglalkoztatási programok indítását;
- a helyben megtermelt termények felhasználásával − ideértve a szociális földprogram
megvalósítását is − a közétkeztetés minőségének javítását, e tekintetben az önellátó,
önfenntartó települések kialakítását;
- a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan termelhető és piacképes mezőgazdasági termékekre épülő, a helyi sajátosságokat
figyelembe vevő fejlesztések megvalósítását;
- a területi munkaerő-piaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során szerzett jövedelem által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének javítását;
- az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának
elősegítését, valamint a szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó
5

-

tevékenységek szakmai-módszertani támogatását, az e célra biztosított uniós források
elérésének elősegítését; illetve
a vidék lakosságmegtartó képességének növelését határozza meg.

Továbbá a Kormány egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok és
munkaerő-piaci szolgáltatások főszabályként uniós, illetve indokoltság esetén központi költségvetési források terhére valósuljanak meg a területi felzárkózási koordinációs központi feladatok ellátására kijelölt állami szerv bevonásával, valamint egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatásra és a versenyszférában történő elhelyezkedést segítő intézkedésekre egyaránt szükség van, és ezeket komplementer módon úgy kell megvalósítani, hogy együttesen a foglalkoztatás tartós és – a költségvetés
lehetőségeit figyelembe véve – pénzügyileg is fenntartható növekedését eredményezzék.
(MK. 2016. évi 10. szám)
1053/2016. (II. 15.) Korm. határozata
Az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából tartandó rendezvénysorozatról (a
továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány az Alaptörvény elfogadása 5. évfordulójának méltó megünneplése céljából egyetért azzal, hogy ünnepi, tudományos és szakmai rendezvények formájában a 2016.
év során ünnepségsorozatra kerüljön sor, ennek érdekében
a) felhívja az igazságügyi minisztert, hogy tegye meg az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvények előkészítéséhez és megvalósításához szükséges intézkedéseket;
b) a 2016. április 25-én megrendezésre kerülő ünnepséget kiemelt fontosságú rendezvénnyé
minősíti és felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az igazságügyi miniszter és a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának
rendjéről szóló 1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat szerinti felelősségi rend alapján érintett miniszterek bevonásával tegye meg az ünnepség előkészítéséhez és lebonyolításához
szükséges intézkedéseket.
Felelős: honvédelmi miniszter, igazságügyi miniszter, érintett miniszterek
Határidő: 2016. április 25.
(MK. 2016. évi 18. szám)
1126/2016. (III. 10.) Korm. határozata
Az egyes járási hivatalok kialakításához szükséges források biztosításáról (a továbbiakban:
Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány a területi államigazgatás működési hatékonyságának növelése,
a járási hivatalok kialakításához szükséges források biztosítása érdekében az alábbiakat határozza
meg többek között:
„a Békési Járási Hivatal új székhelyének kialakításával kapcsolatos beruházás során felmerülő költségek 2016. évi biztosítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a beruházás
megvalósításához szükséges 250,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre állásáról gondoskodjon.”
(MK. 2016. évi 34. szám)
Békés, 2016. március 21.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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