Sorszám: I/2.
TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testületének
2016. május 26-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. áprilisi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása
szempontjából – az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában.
A legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny: 2016. évi 69. szám.
Törvények
2016. évi XXVI. törvény
az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásait érintő törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja:
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt
o Módosításra került a jövedelem fogalma, kiemelésre kerültek onnan azok a
tételek, melyek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
fogalomrendszere szerint nem minősülnek jövedelemnek.
o Az ügyfél rendelkezési jogába tartozó, a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt
összeg, ami nem tartozik a jövedelem fogalmába, vagyonként figyelembe
vételre kerül. A módosítás feljogosítja a szociális hatáskört gyakorló szervet,
hogy az ügyfél vagyoni helyzetének vizsgálata során adatkéréssel fordulhasson
a pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
o Lehetővé vált a jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybe vett ellátások
visszakövetelése.
o A visszakövetelt ellátás méltányosságból való elengedésére a jelenleginél
kedvezőbb szabályok kerültek kialakításra. A jogosulatlanul, de nem
rosszhiszeműen igénybevett ellátások esetén akkor gyakorolható méltányosság,
ha az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum négy és félszeresét, míg rosszhiszeműség esetén ez az
értékhatár az öregségi nyugdíjminimum két és félszerese.
 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt (a továbbiakban: Vht.)
o A Vht. 72. §-a értelmében az álláskeresők ellátásaiból (álláskeresési
járadékból, nyugdíj előtti álláskeresési segélyből, keresetkiegészítésből, és
keresetpótló juttatásból) legfeljebb 33%-ot lehet levonni az alábbi követelések
fejében:
a) tartásdíj,
b) jogalap nélkül felvett álláskeresők ellátása,
c) jogalap nélkül felvett, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében
megállapított pénzbeli ellátás.”
o A Vht. 74. § b) pontja értelmében mentes a letiltás alól a települési támogatás,
a rendkívüli települési támogatás, az aktív korúak ellátására való jogosultság
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keretében megállapított pénzbeli ellátás, az időskorúak
a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási díj,”

járadéka,

A Törvény 2016. május 1. napján lépett hatályba
(MK. 2016. évi 55. szám)
2016. évi XXXII. törvény
a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek
megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja:
 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt (a továbbiakban: Vht.)
o A Vht. 138/C. § Lakóingatlan lefoglalásának tényéről a végrehajtó –
a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozat részére történt kézbesítését
követő 15 napon belül – tájékoztatja az ingatlan fekvése szerint illetékes
jegyzőt.
o A Vht. 154/A. § (11) és (12) bekezdései értelmében a végrehajtó köteles –
a lakóingatlan kiürítésére irányuló kérelem részére történt kézbesítését követő
8 napon belül – tájékoztatni a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt
arról, hogy az árverési vevő az ingatlan kiürítésére irányuló kérelmet terjesztett
elő. A végrehajtó az árverési vevő kérelmére – szükség esetén rendőrség
közreműködésével – akkor intézkedik az ingatlan kiürítése iránt a 182. § és
a 182/A. § megfelelő alkalmazásával, ha a (11) bekezdés szerint a jegyző
részére megküldött tájékoztatástól 60 nap eltelt.”
 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.)
Az Art. 16. § (6a) bekezdése értelmében az állami adó- és vámhatóság
a közfoglalkoztatásról szóló törvény szerinti közfoglalkoztatási jogviszony
megszüntetése esetén a bejelentést haladéktalanul továbbítja az állami foglalkoztatási
szervnek.
 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.)
o A Ket. 71/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a §
a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott döntéshez akkor kapcsolódnak
joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság
a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.
A felfüggesztő döntést megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás
nem kapcsolódik.
(4a) Az eljárás felfüggesztése vagy függőben tartása esetén az eljáró hatóság
– a (6) bekezdés megfelelő alkalmazásával – legkésőbb a felfüggesztés vagy
függőben tartás időtartamának végét követő nyolcadik napon függő hatályú
döntést hoz, amelyben rendelkezik az eljárás folytatásáról és a (4) bekezdés
szerinti, a felfüggesztés vagy függőben tartás időtartamának figyelmen kívül
hagyásával számított időpontról.”
o A Ket. 71/A. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A szakhatóság és a belföldi jogsegély keretében megkeresett szerv
a (8) bekezdésben foglalt esetben a jogerőre emelkedéséről szóló értesítésétől
számított öt napon belül intézkedik az eljárására tekintettel felmerült és
a kérelmező ügyfelet terhelő illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, továbbá
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az eljárására tekintettel felmerült és a kérelmező ügyfelet terhelő eljárási
költség eljáró hatóságnak történő megfizetéséről.”
 A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényt
Hatályát veszti a 2. § (5) bekezdés g) pontjában az „a közfoglalkoztató
a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetését köteles bejelenteni a megyei
foglalkozatási szervnek, továbbá” szövegrész.
 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt
A 225/K. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal a települési önkormányzatnál végzett
közszolgálati ellenőrzés keretében a települési önkormányzat szervének határozatával
okozott olyan jogszabálysértést tár fel, amelyből a polgármester közvetlen vagy
közvetett anyagi előnyre tehet szert, és más bírósági vagy közigazgatási hatósági
eljárás lefolytatásának nincs helye, a polgári perrendtartásról szóló törvény
közigazgatási perekre irányadó rendelkezései alkalmazásával a jogszabálysértés
megszüntetése érdekében a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordul.”
 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló
2013. évi CXXV. törvényt
A 11. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más
nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról
a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a kérelmező kéri – a (3) bekezdés
szerinti határidőben értesíti a minősítőt.”
A Törvény 2016. július 1-jén lép hatályba.
(MK. 2016. évi 64. szám)
A Kormány tagjainak rendelte
11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról (a továbbiakban: Rendelet)
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) célja a vidékfejlesztésben
érintett kormányzati, önkormányzati és társadalmi szervezetek, szakmai testületek,
gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek információs és együttműködési hálózatba
szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmigazdasági fejlődése,
a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, továbbá
az MNVH szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele.
Az MNVH szolgáltató, információs feladatokat, kommunikációs feladatokat, nemzetközi és
térségközi kapcsolatokhoz kötődő feladatokat lát el. Az MNVH szolgáltatásainak
igénybevétele regisztráció alapján lehetséges. Bármely személy vagy szervezet – ideértve
az együttműködéseket, vidéki fejlesztéspolitikai szerveződéseket is – jogosult regisztrálni.
Regisztrálni az MNVH honlapján közzétett regisztrációs adatlap elektronikus úton történő
kitöltésével és a kérelem elektronikus úton való véglegesítésével lehet.
A Rendelet 2016. április 25. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 56. szám)
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15/2016. (IV. 26.) MNB rendelet
a jegybanki alapkamat mértékéről (a továbbiakban: Rendelet)
A jegybanki alapkamat mértéke 1,05%.
A Rendelet 2016. április 27-én lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 58. szám)
30/2016. (IV. 29.) FM rendelet
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi
igénybevételének feltételeiről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmező rendelkezéseinek 42. pontja tanyás térségként nevesíti Békés megyét.
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
a) a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és
térségi fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1. célterület),
b) a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok
indításához és fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület),
c) a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének
felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre (a
továbbiakban: 3. célterület),
d) az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató
mintaprogramokhoz (a továbbiakban: 4. célterület).
Az 1. célterületre irányuló fejlesztés esetén támogatás igénybevételére jogosultak a tanyás
térségben található települési önkormányzatok, a 4. célterületre irányuló fejlesztés esetén egyedi
támogatási kérelem benyújtására Magyarország területén lévő önkormányzat jogosult.

A Rendelet 2016. április 30. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 60. szám)
Kormányhatározatok
1203/2016. (IV. 18.) Korm. határozat
a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek
részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről
A Kormány a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, valamint
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége kezdeményezését mérlegelve
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben
meghatározott 300 hektár mértékű földtulajdon-szerzési maximum alkalmazásával a 2016.
évben ismételten lehetővé teszi a földművesek számára az állami tulajdonú földterületek
megvásárlását.
(MK. 2016. évi 54. szám)
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1218/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos
döntésről (a továbbiakban: Határozat)
A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. §
(3) bekezdése alapján úgy döntött, hogy nem támogatja az 1. mellékletben felsorolt, az állam
tulajdonában álló vagyonelemek tulajdonjogának a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) és e) pontjában
foglaltak szerinti ingyenes átruházását. Az 1. melléklet 26. pontja nevesíti a Békés, 3210
hrsz. alatt található ingatlant.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5630 Békés, Csabai u. 56. szám alatt
található, 3210 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére igényt
nyújtott be a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez, azzal, hogy a tulajdonba adás költségeit az
önkormányzat vállalja. Az ingatlan megszerzésére irányuló cél a helyi nemzetiségi
önkormányzatok közösségi munkájának elősegítése volt, ennek érdekében Nemzetiségi Ház
kialakítása volt.
(MK. 2016. évi 60. szám)
Az Országgyűlés határozatai
8/2016. (V. 10.) OGY határozat
országos népszavazás elrendeléséről
Az Országgyűlés az „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
kérdésben elrendelte az országos népszavazást.
(MK. 2016. évi 66. szám)

Békés, 2016. május 19.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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