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Sorszám: I/2. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testületének 

2016. szeptember 1-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016. júniusi 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 121. szám.  

 

Törvények 

 

2016. évi LXII. törvény  

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról 

 

A jogszabály módosítja a nemzeti vagyonról szóló törvény nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem alatt álló építmények és 

építmény-együttesek felsorolását tartalmazó mellékletét.  

A Törvény 2016. július 1. napján lépett hatályba. 

(MK. 2016. évi 86. szám) 

 

2016. évi LXVI. törvény 

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 

 

A jogszabály módosítja többek között a helyi adókról szóló törvény önkormányzatok 

adókivetési joga korlátozásának feltételeit úgy, hogy az önkormányzat az adóalap fajtáját, az 

adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja meg, hogy azok 

összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat 

gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok 

teherviselő képességének.  

A Törvény 2016. június 16. napján lépett hatályba. 

(MK. 2016. évi 87. szám) 

 

2016. évi LXVII. törvény  

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról 

 

A jogszabály módosítja többek között a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekhez való kormányzati 

hozzájárulás szabályait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása a 

támogatások felhasználásával kapcsolatos önellenőrzés kezdeményezését érinti. A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt a gyermekjóléti 

szolgálat működésére vonatkozó szabályok módosítása érinti. A mozgóképről szóló 2004. évi 

II. törvény előírásai közül módosulnak a közterületek filmforgatási célú használatával 

kapcsolatos szabályok.  
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása az óvoda nyitvatartásával 

és a köznevelési intézmények önkormányzatok általi működtetésének megszűnésével 

kapcsolatos szabályokat tartalmazza.  

A Törvény 2016. június 18. és más időpontokban lép hatályba. 

(MK. 2016. évi 88. szám) 

 

2016. évi LXXIV. törvény  

a településkép védelméről 

 

A törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek 

sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan 

módon, hogy egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a 

településkép védelmének elemei. A jogszabály rendeletalkotási kötelezettséget ír elő az 

önkormányzatok számára.  

A Törvény 2016. július 23. napján lépett hatályba. 

(MK. 2016. évi 90. szám) 

 

2016. évi XC. törvény  

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

 

A jogszabály tartalmazza az önkormányzatok számára a 2017. évben igénybe vehető 

támogatásokat, az egyes támogatásokhoz kapcsolódó feltételeket és számítási módokat.  

A Törvény 2016. november 1. és 2017. január 1. napján lép hatályba. 

(MK. 2016. évi 91. szám) 

 

A Kormány rendeletei 

 

138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet  

a Nemzeti Címer Bizottságról 

 

A helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű és a címertani 

hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése érdekében létrehozott Nemzeti 

Címer Bizottság feladata a helyi önkormányzatok címereinek tervezett és már meglévő 

címereiről címertani szakmai szempontok alapján vélemény kialakítása és szükség szerint 

javaslatok megfogalmazása.  

A Rendelet 2016. június 14. napján lépett hatályba. 

(MK. 2016. évi 84. szám) 

 

187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet  

egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer 

fejlesztésével összefüggő módosításáról 

 

A jogszabály módosítja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet közös önkormányzati hivatal belső 

ellenőrzésére vonatkozó előírásait, illetve az önkormányzati hivatal belső ellenőrzésével 

kapcsolatos szabályait.  

A Rendelet 2016. október 1. és 2017. január 1. napján lép hatályba. 

(MK. 2016. évi. 104. szám) 
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207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet módosításáról 
 

A jogszabály rögzíti, hogy ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, 

vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés 

oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve 

teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy 

nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési 

beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban 

az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés 

alapján az ellenszolgáltatásból részesült.  

A Rendelet 2016. július 25-én lépett hatályba. 

(MK. 2016. évi. 108. szám) 

 

235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

 

A jogszabály átfogóan szabályozza, rendezi, és módosítja a pedagógus életpálya-modellhez 

kapcsolódóan a kinevezési, besorolási, előmeneteli, és egyéb végrehajtási szabályokat.  

A Rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

(MK. 2016. évi. 113. szám) 

 

238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 

az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz 

kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
 

A Rendelet az egészségügyi dolgozók bérkiegészítéséről, és az egészségügyi dolgozók 

bérkiegészítéséhez kapcsolódó támogatás igénylése és mértéke szabályrendszeréről szól.  

A Rendelet 2016. augusztus 17. napján lépett hatályba. 

(MK. 2016. évi. 118. szám) 

 

 

A Kormány tagjainak rendeletei 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 4/2016. (VII. 28.) NMHH rendelete  

az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszeréről, 

valamint a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről 

 

A Rendelet hiánypótlólag szabályozza az informatikai, elektronikus hírközlési és postai 

ágazat ügyeleti rendszerét, annak bevezetését, informatikai háttértámogatását, bejelentési és 

jelzési szabályrendszerét. 

A Rendelet 2016. augusztus 29-én lépett hatályba. 

(MK. 2016. évi. 112. szám) 
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 22/2016. (VII. 28.) MvM rendelete  

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról 

 

A Rendelet újraszabályozza az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéket (ÖVTJ), teljesen 

átdolgozva azt. 

A Rendelet 2016. augusztus 1-jén lépett hatályba. 

(MK. 2016. évi. 112. szám) 

 

A földművelésügyi miniszter 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelete  

a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről  

 

A Rendelet tételesen módosítja az Országos Képzési Jegyzéket és átalakításokat tartalmaz az 

Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés 

eljárási rendjében. 

A Rendelet 2016. augusztus 28-án lépett hatályba. 

(MK. 2016. évi. 121. szám) 

 

 

Kormányhatározatok 
 

1400/2016. (VII. 21.) Korm. határozat  

az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről 

és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról 

 

A Határozat értelmében az állam nevében a Miniszterelnökséget vezető miniszter az IMIR 

2014–2020 informatikai rendszer fejlesztéséhez, továbbá egyéb kiegészítő feladatokhoz 

kapcsolódó szerződést – a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezete és XI. Miniszterelnökség fejezete az IMIR 

2014–2020 informatikai rendszer fejlesztésének kiadásait tartalmazó költségvetési kiadási 

előirányzatai terhére – megkötheti. Az informatikai fejlesztésnek várhatóan önkormányzati 

kihatásai is lesznek. 

(MK. 2016. évi. 109. szám) 

 

1415/2016. (VII. 29.) Korm. határozat 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátása érdekében a IX. 

Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról 

 

A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 19. § (8) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 

érdekében 680,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását. 

(MK. 2016. évi. 113. szám) 
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1439/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 

az ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási 

beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről 
 

A Kormány a Határozatában egyetért azzal, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Program terhére finanszírozott, derogációval összefüggő, uniós jogból fakadó 

kötelezettséggel érintett ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint 

hulladékgazdálkodási projektekben a beruházásokkal összefüggő le nem vonható és el nem 

számolható általános forgalmi adó a Magyarország központi költségvetésében meghatározott 

Uniós fejlesztések fejezet terhére megtéríthető legyen. 

(MK. 2016. évi. 119. szám) 

 

 

2016. augusztus 21. 

 

 

Tárnok Lászlóné 

                jegyző 


