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Sorszám: I/2. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Békés Város Képviselő-testületének 

2016. szeptember 29-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016. szeptember 1-i 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 140. szám.  

 

A Kormány rendeletei 

 
 

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet  

a Modern Városok Program megvalósításáról  

 

A jogszabály tartalmazza a Kormány és a megyei jogú városok közötti megállapodásokban 

foglaltak végrehajtását szolgáló, hazai támogatásból nyújtott költségvetési támogatások 

szabályait. Az érintett önkormányzatok számára legalább félévente előrehaladási jelentés-

készítési kötelezettséget és beszámolási kötelezettséget ír elő. 

Hatálybalépés: 2016. augusztus 25. 

(MK. 2016. évi 124. szám) 

 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet  

az önkormányzati ASP rendszerről  

 

A jogszabály tartalmazza az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz 

szükséges szerződésre vonatkozó előírásokat, nevesíti az önkormányzatok adatfelelősségét, 

valamint a rendszerhez történő csatlakozás határidejét is rögzíti.  

Hatálybalépés: 2016. szeptember 3.  

(MK. 2016. évi 130. szám) 

 

264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet  

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról  

 

A jogszabály módosítja többek között az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 

hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletet, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

támogatásokkal kapcsolatos rendelkezéseit, és az önellenőrzési pótlék mértékét. 

Hatálybalépés: 2016. augusztus 31. és más időpontok 

(MK. 2016. évi 132. szám) 
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268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet  

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új 

börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

 

A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Békés 

közigazgatási területén elhelyezkedő, 3777/4 helyrajzi számú ingatlan területén megvalósuló, 

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új büntetés-

végrehajtási intézet építésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. 

Hatálybalépés: 2016. szeptember 1.  

(MK. 2016. évi 132. szám) 

 

A Kormány 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet  

a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek 

módosításáról 

 

A jogszabály további lehetőségeket teremt a családi otthonteremtési kedvezmény minél 

szélesebb körű igénybevételére. Kiterjeszti az új lakások építésének és használt lakások 

megvásárlásának feltételeit, valamint liberalizálja az igénybevétel eljárásjogi szabályait. 

Hatálybalépés: 2016. szeptember 16.  

(MK. 2016. évi 138. szám) 

 

A Kormány tagjainak rendeletei 

 

Az emberi erőforrások minisztere 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelete 

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

módosításáról 

 

A jogszabály és annak melléklete az egyes érettségi vizsgatárgyak részletes 

vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza, továbbá a középszintű, illetve az emelt 

szintű érettségi vizsga témaköreit. Ha a vizsgatárgyból középszintű és emelt szintű vizsga is 

tehető, akkor emelt szinten a középszintű követelmények ismerete is elvárás. 

Hatálybalépés: 2017. január 1. 

(MK. 2016. évi 123. szám) 

 

A nemzetgazdasági miniszter 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete  

a szakképzési kerettantervekről 

 

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő, iskolai rendszerű 

szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítés-ráépülések, valamint az iskolai 

rendszerű szakképzésben e rendelet alapján oktatható szakképesítések, részszakképesítések, 

továbbá a Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések felsorolását, valamint a 

szakképesítések szakközépiskolai és szakgimnáziumi szakképzési kerettanterveit tartalmazza 

a jogszabály. 

Hatálybalépés: 2016. szeptember 1. 

(MK. 2016. évi 129. szám) 
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A földművelésügyi miniszter 60/2016. (IX. 14.) FM rendelete 

az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 

módosításáról 

 

A jogszabály tovább pontosítja az iskolatej program részlet-szabályait, bevezeti az összevont 

termékkategória fogalmát, valamint részletesen szabályozza a szállítási szerződések 

megkötésének és MVH általi jóváhagyásának rendjét. 

Hatálybalépés: 2016. szeptember 15. 

(MK. 2016. évi 137. szám) 

 

 

Kormányhatározatok 
 

A Kormány 1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozata 

a Gyermekek Számára Biztonságos Internetszolgáltatás megteremtéséről, a tudatos és 

értékteremtő internethasználatról és Magyarország Digitális Gyermekvédelmi 

Stratégiájáról 

 

A Kormány köszönetet mond a magyar polgároknak, a szakmai és civil szervezeteknek, a 

digitális ökoszisztéma szereplőinek az alkotó közreműködésért, a széleskörű összefogásért, 

amelynek eredményeként elkészült Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája. A 

Kormány továbbra is várja valamennyi érintett szereplőnek a Stratégia gazdagítására 

vonatkozó szakmai javaslatait. A Kormány a Stratégia végrehajtása során is megteremti a 

széles körű társadalmi párbeszéd fórumait, és számít a magyar polgárok, valamint a szakmai, 

társadalmi és tudományos szervezetek közreműködésére és együttműködésére. 

 

A Kormány annak érdekében, hogy a gyermekek számára veszélyes és káros tartalmak 

szűrését lehetővé tevő technológiai megoldások mindenki számára hosszú távon ingyenesen 

hozzáférhetőek legyenek, ingyenesen hozzáférhető, magyar nyelvű, korszerű gyermekvédelmi 

szűrőszoftverek kifejlesztéséről határoz. 

 

A Kormány átfogó tájékoztatási programokat indít a gyermekek online térben történő 

megóvását célzó jogszabályi rendelkezések és a gyermekeket a digitális világban érő 

sérelmekkel szembeni fellépési lehetőségek széles körű megismertetése érdekében. 

 

A Kormány annak érdekében, hogy a gyermekek körében általánossá váljon a tudatos és 

értékteremtő internethasználat, átfogó és ingyenes képzési és továbbképzési programokat indít 

az online zaklatások, megfélemlítések megelőzésére és kezelésére, a gyermekek, a szülők, a 

pedagógusok és gyermekekkel foglalkozó más szakemberek médiaműveltségének 

fejlesztésére. 

(MK. 2016. évi 134. szám) 

 

 

2016. szeptember 19. 

 

 

Tárnok Lászlóné 

                jegyző 


