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Sorszám: I/2. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testületének 

2016. június 30-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016. májusi 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 81. szám.  

 

Törvények 

 

2016. évi XLVII. törvény  

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 

 

A törvénymódosítás adatszolgáltatási és együttműködési kötelezettséget ír elő a települési 

önkormányzatok és a hulladékkezelési közszolgáltatás valamennyi szereplője számára, hogy a 

Koordináló szerv feladatellátását megalapozza. 

 

A Törvény 2016. július 1. napján lép hatályba. 

(MK. 2016. évi 71. szám)  

 

2016. évi XLVI. törvény 

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról 

 

A törvénymódosítás tartalmazza többek között, hogy: 

 

A települési önkormányzat saját rendeletében, a törvény keretei között a közigazgatási 

területén a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási, 

vagy személyszállítási tevékenységet is tartalmazó szolgáltatás nyújtását – ideértve az ilyen 

tevékenységet közvetítő és szervező szolgálat működését is meghatározott feltételekhez 

kötheti. 

A települési önkormányzat rendelete a helyi sajátosságok figyelembevételével a 

meghatározott szolgáltatás végzését a környezet és a lakosság egészségének védelme, a 

szolgáltatás biztonságos és magas színvonalon történő ellátása, valamint a közúti forgalom 

biztonsága érdekében a járművek környezetvédelmi tulajdonságaira, méretére, műszaki 

kivitelére és külső megjelenésére, a szolgáltatás nyújtása során igénybe vehető utakra és 

megállási helyekre, alkalmazott menetrendre, valamint a szolgáltatás igénybe vételének 

feltételeire vonatkozó rendelkezéseket állapíthat meg. 

Ezen tevékenységet közvetítő és szervező szolgálat működése körében a települési 

önkormányzat rendelete meghatározhatja a tevékenység folytatásához szükséges 

infokommunikációs eszközök alapvető műszaki sajátosságait, további feltételként 

köztartozás-mentességet és a tevékenység folytatásához szükséges mértékű tőkeerőt írhat elő. 

Ha a települési önkormányzat feltételeket állapított meg, azok teljesítését a tevékenység 

végzésének megkezdésére vonatkozó bejelentés megtétele után a települési önkormányzat 
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vagy az általa megbízott közlekedésszervező ellenőrzi és nem teljesülés esetén a települési 

önkormányzat a rendeletében meghatározott szankciókat alkalmazza. 

 

A Törvény 2016. május 28. napján lép hatályba. 

(MK. 2016. évi 71. szám)  

 

 

2016. évi LII. törvény 

az állami tisztviselőkről 
 

„Az állampolgárokhoz közeli, hatékony és költségtakarékos közigazgatás olyan 

közszolgálatra alapozható, amelynek tagjai munkájukkal egész életen át a közjót, 

polgártársaikat szolgálják, amelyben minden tisztviselő a legjobb tudása szerint látja el a 

feladatát, az állampolgárok ügyeit méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi. Cél 

ezért, hogy az állami tisztviselők számára a közszolgálat a modern, szolgáltató állam 

kereteibe illeszkedő, a szakmai képzettséget és tapasztalatot, valamint a teljesítményt 

megbecsülő különleges életutat jelentsen, amelyben a munka díjazása arányos a feladattal és a 

felelősséggel.”  

 

Az Országgyűlés ezen törvény megalkotásával létrehozta az állami tisztviselői életpálya 

modellt. A törvény hatálya a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselőinek és 

állami ügykezelőinek állami szolgálati jogviszonyára terjed ki. Az állami szolgálati 

jogviszonyra a Kttv. szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az 

életpálya modell nem érinti a helyi önkormányzatok köztisztviselőit.  

 

A Törvény 2016. július 1. napján lép hatályba. 

(MK. 2016. évi 76. szám)  

 

2016. évi LIV. törvény 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosításáról   
 

A törvénymódosítás az ASP rendszer bevezetéséhez teremti meg a jogszabályi környezetet. 

 

Többek között megfogalmazza és előírja: 

 

A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok 

egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító – az állami informatikai 

rendszerrel összekapcsolható – informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi 

állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. 

 

A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszer által biztosított szakrendszeri 

feladatainak informatikai támogatására szerződést a csatlakozás végső időpontját követő 

időtartamra nem köthet. 

 

A Kormány rendeletében kijelölt szerv az önkormányzati eladósodási folyamatok 

megindulásának felismerése és megakadályozása, a közpénzek önkormányzati felhasználása, 

a feladatfinanszírozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon követése céljából, a helyi 

önkormányzat gazdálkodási feladatainak támogatása és a folyamatos állami pénzügyi 

ellenőrzés feltételeinek biztosítása érdekében adattárházat (a továbbiakban: önkormányzati 
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adattárház) üzemeltet. 

 

A Törvény 2016. július 1-jén lép hatályba.  

(MK. 2016. évi 76. szám) 

 

A Kormány rendeletei 

 

118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 

a közösségi agrármarketing tevékenységről 

 

A közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó állami feladatokat az 

Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. látja el a továbbiakban, közfeladatként, amely során 

támogatások nyújtására is jogosult. 

 

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. – a tevékenységi körébe tartozó feladatok 

tekintetében jogutódja a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-nek 

 

A Rendelet 2016. június 15-én lépett hatályba.  

(MK. 2016. évi 78. szám) 

 

125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 

megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról 

 

A módosítás értelmében új közfoglalkoztatási forma jön létre, és tartalmazza a hozzá fűződő 

támogatások mértékét: 

 

Speciális közfoglalkoztatási program: támogatás nyújtható a járási hivatal által kiközvetített 

mentális, szociális, egészségügyi problémákkal küzdő álláskereső határozott idejű 

közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. 

 

Támogatást kaphat az önkormányzat: a speciális közfoglalkoztatási bér és az ahhoz 

kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig, a megyei 

kormányhivatallal történő előzetes egyeztetés szerinti közvetlen költséghez, amelynek 

mértéke nem haladhatja meg a speciális közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó 

szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát, a speciális közfoglalkoztatási 

program megvalósításához szükséges beruházási költségekhez – ideértve a speciális 

munkahely kialakításához kapcsolódó költségeket – 100 százalék mértékig, a 

kormányhivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a speciális közfoglalkoztatási program 

megvalósításához szükséges szervezési költséghez – különösen a munkairányítók bérköltsége, 

terembérlet, a közfoglalkoztatottak napi egyszeri meleg étkeztetése, a munkaerő-piaci, 

szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó utazási költség – 100 

százalék mértékig, és a speciális közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges 

anyagköltséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a speciális közfoglalkoztatási bérhez 

és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát. 

 

A speciális közfoglalkoztatási program időtartama alatt a közfoglalkoztató a 

közfoglalkoztatott részére szakellátás keretében pszichiátriai és szakpszichológusi, valamint 

addiktológiai ellátások igénybevételét biztosítja.  
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A támogatási időszak a speciális közfoglalkoztatási program tekintetében 5 hónap. 

 

A speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére 

megállapított speciális közfoglalkoztatási bér havibér alkalmazása esetén 41 556 forint, 

hetibér alkalmazása esetén 10 389 forint, napibér alkalmazása esetén 2077 forint. 

A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése 

esetén a közfoglalkoztatottat megillető speciális garantált közfoglalkoztatási bér havibér 

alkalmazása esetén 53 277 forint, hetibér alkalmazása esetén 13 319 forint, napibér 

alkalmazása esetén 2663 forint. 

 

Ugyanezen rendeletmódosítás két fogalmat is rögzít: 

 

A közfoglalkoztatási mintaprogram olyan program, amelyben elsősorban értékteremtő, 

hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő tevékenységet 

folytatnak, és amelyre vonatkozóan korábban az adott település – a közfoglalkoztató 

személyétől függetlenül – nem részesült támogatásban. 

 

A ráépülő közfoglalkoztatási program olyan közfoglalkoztatási program, amely a 

közfoglalkoztatási mintaprogram lezárását követően azonos településen és azonos 

tevékenységi körrel valósul meg. 

 

A Rendelet 2016. június 8-án lépett hatályba.  

(MK. 2016. évi 79. szám) 

 

 

A Kormány tagjainak rendeletei 

 

108/2016. (V. 18.) MvM rendelet  

egyes közszolgálati tárgyú rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) 

 

A Rendelet módosítja a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendeletet, 

a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletet és 

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletet. A 

Rendelet a közigazgatási szakvizsga előírásaiban tesz módosításokat. Változik a felsőfokú 

végzettségű polgármesterek szakvizsga előírása: 

 

„(4) A felsőfokú iskolai végzettségű polgármester önkéntes jelentkezés alapján a 6/C. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerint, saját költségére tehet szakvizsgát – polgármesteri 

tisztségének megszűnéséig – a munkahelye szerint illetékes szakvizsgaszervezőnél, ha 

legalább három év közigazgatási gyakorlattal és közigazgatási alapvizsgával rendelkezik, 

vagy az alól mentesül. A vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét a polgármesternek igazolnia 

kell. E rendelkezés alkalmazásában közigazgatási gyakorlatnak minősül a Kttv. 6. § 16. pontja 

szerinti időtartam, valamint a polgármesteri jogviszonyban töltött idő is.”  

 

A Rendelet 2016. június 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2016. évi 70. szám) 

 

18/2016. (V. 24.) MNB rendelet 

 a jegybanki alapkamat mértékéről 
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A jegybanki alapkamat mértéke 0,90 %.  

 

A Rendelet 2016. május 25-én lépett hatályba.  

(MK. 2016. évi 72. szám) 

 

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól 

 

A rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység szakmai szabályait foglalja össze. Az 

önkormányzatnak az alábbi feladatot nevesíti: 

 

A kéményseprő-ipari szerv a sormunkák ütemezésére a tárgyévet megelőző év december 31 

ig éves kéményseprő-ipari ütemtervet készít havi bontásban, amelyet ügyfélszolgálati 

irodáiban, valamint honlapján közzétesz és arról a helyi önkormányzatot írásban tájékoztatja. 

A kéményseprő-ipari ütemtervet a helyi önkormányzat a helyben szokásos módon a 

kézhezvételét követően haladéktalanul közzéteszi. 

 

Módosulnak továbbá a díjszámítás alapjai is: 

 

A kéményseprő-ipari szerv a kéményseprő-ipari tevékenységekhez kapcsolódóan 

a sormunka tevékenységek, valamint a sormunka keretén kívül megrendelésre végzett 

tevékenységek esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 2000 forinttal; a műszaki 

vizsgálatok esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 4000 forinttal; a műszaki megoldás 

megfelelőségével összefüggő vizsgálatok esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 14 000 

forinttal vesz figyelembe. 

 

A kéményseprő-ipari szerv a fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő elmulasztása 

esetén kezdeményezi az állami adóhatóságnál a költségtérítés, a kötelezett lakóhelye szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél a kiszállási díj és az azokkal összefüggésben a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § szerint megállapított késedelmi 

kamat, valamint a behajtás egyéb költségeinek adók módjára történő behajtását. 

 

A Rendelet 2016. június 17-én lépett hatályba.  

(MK. 2016. évi 81. szám) 

 

Kormányhatározatok 
 

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 

 

A Kormány a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1012/2016. (I. 20.) Kormányhatározat hatályon kívül helyezésével új Vidékfejlesztési 

Programot fogadott el a prioritási keretszámok meghatározásával.  

 

(MK. 2016. évi 70. szám) 
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1255/2016. (VI. 6.) Korm. határozat 

a Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testületről 

 

A Kormány javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző testületeként – 

létrehozza a Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testületet. A Testület állást foglal a turisztikával 

és vendéglátással összefüggő, stratégiai jelentőségű kérdésekről, valamint a fejlesztési 

igények támogathatóságának kérdéséről. Véleményezi a turisztikával és vendéglátással 

összefüggő kormány-előterjesztések tervezetét, e körben véleményezőként részt vesz ezen 

előterjesztések közigazgatási egyeztetésében, a kiemelt turisztikai és a vendéglátással 

összefüggő fejlesztési és innovációs területekre, valamint felhasználási célokra vonatkozó 

javaslatokat. Véleményezi továbbá az egységes állami turizmus-fejlesztési koncepció 

finanszírozási és támogatási rendszer megvalósítási folyamatát. Szakmai egyeztetések 

lefolytatásával közreműködik a turisztikai és vendéglátási politika kormányzati szintű 

operatív és stratégiai döntéseinek előkészítésében, és javaslatot tesz a Kormány részére a 

turizmus és a vendéglátás jogszabályi környezetének kialakítására. Közreműködik a 

turisztikai és vendéglátási feladatok kormányzati egyeztetésében. 

 

(MK. 2016. évi 78. szám) 

 

2016. június 20.                                                                 

 

 

Tárnok Lászlóné 

                                                                       jegyző 


