orszam: n
TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testületének
2016. december 9-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. október 27-i testületi ülés óta eltelt időszakban
a Képviselő-testület tájékoztatása
szempontjából az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg Magyarország hivaalos lapjában. A
legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny; 2016. évi 178. szám.
—

Törvények:
20 16. évi C. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tönény módosításáról
A törvény az ügyféli jogok biztosítása érdekében kiegészíti az adótitok fogalmát, és részleteiben
szabályozza azt. Kitér az adótitoknak minösülő. és nem minősülő adatokra.
Hatálybalépés: 2016. október 24.
(MK. 2016. évi 158. szám)
2016. évi CVI. törvény
a „Földet a gazdáknak!” Programról
Az Országgyűlés. elismerve a magyar gazdáknak a tulajdonukban álló termőföldek megművelése
érdekében kifejtett munkáját. egyetért azzal. hogy a föld azé legyen. aki megműveli. vagyis a föld
tulajdona a legjobb helyen az azt megmüvelő helyi földmüveseknél van. Az Országgyűlés
jóváhagyja az állami tulajdonban álló ídldeknek a ..Földet a gazdáknak!” Program keretében történt
értékesítését, valamint a ..Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonban álló
termőföldek árverési eljárásai lezárásra kerülnek.
Hatálybalépés: 2016. november 5.
(MK. 2016. évi 170. szám)
2016. évi CIX. törvény
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról

A Törvény szabályozza a megkülönböztető betűjel. ragadványnév és egyéb jelzés, valamint a
családi név korrekcióját, valamint az anyakönyvbe korábban bejegyzett ragadványnév többtagú
családi névként történő használatának szabályait.
Hatálybalépés: 2016. november 12.
(MK. 2016. évi 170. szám)
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2016. évi CXII. törvény
az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról
A Törvény értelmében az állami szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására
(a továbbiakban: ideiglenes ellátás) a megtlelő tájékoztatást követő IS napon belül hatósági eljárás
keretében közérdekű szolizáltatót jelöl ki a hulladékgazdálkodási engedéllyel és minösítési
engedéllyel rendelkező szolgáltatók közül. A közérdekü szolgáltató a szolgáltatást a Koordináló
szerv által meghatározott szolgáltatási díj fejében köteles elvégezni.
Hatálybalépés: 2017. január 1.
(MK. 2016. évi 170. szám)
2016. évi CXXI. törvény
az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények
módosításáról
A 2018. január I. napjára tervezett teljes közigazgatási elektronikus ügvintézésre való átálláshoz
szükséges valamennyi jogszabályt módosító úgynevezett saláta-törvény”. A magyar jogrendszer
eljárási rendelkezéseit igazítja az Új típusú elektronikus ügyintézési rendszerhez.
Hatálybalépés: 2016. november 28., illetve több szakaszban 2017. január 1. napjától
(MK. 2016. évi 178. szám)

A Kormány rendeletei
302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok fllmforgatási célú használatának
részletes szabályairól
A Kormány a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. (1) bekezdésében kapott [elhatalmazás
alapján át[ogóan szabályozta a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok fllmforgatási
célú használatát. A Komány rendelet szabályozza a filmUorgatási célú közterület használat iránti
kérelem tartalmi és formai követelményeit. valamint annak díjvonzatát.
Hatálybalépés: 2016. október 14.
(MK. 2016. évi 155. szám)
318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendeletnek a középfokú végzettségű böksődei kisgyermeknevelők bérrendezésével
összefüggő módosításáról
A Kormány rendelete értelmében a bölcsődében. mini bölcsődében foglalkoztatott. középfokú
végzettséggel rendelkező kisgyerrneknevelőt a fizetési osztálya és a közalkalmazottijogviszonyban
töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg.
Hatálybalépés: 2017. január 1.
(MK. 2016. évi 164. szám)
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328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel
összefüggő kormányrendeletek módosításáról
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 2016. december 31-ével
beolvadásos különválással megszűnik. Az MVH általánosjogutódja a Magyar Allamkincstár lesz.
Hatálybalépés: 2016. október29.
(MK. 2016. évi 167. szám)
354/20 16. (XI. 18.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésröl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet módosításáról
A Kormánya lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai
jelző-és pedagógiai támogató rendszert és a rendszerbe történő adatszolgáltatás rendjét szabályozza
részletesen ebben ajogszabályban.
Hatálybalépés: 2017. januári.
(MK. 2016. évi 178. szám)

A Kormány ta2iainak rendeletei
A belü2vminiszter 41/2016. (X. 13.) BM rendelete
a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzöt létrehozó eszközök
megfelelőségét tanúsító szenezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról
A Belügyminisztérium a 2018. Január I. napjára tervezett teljes közigazgatási elektronikus
ügyintézésre való átálláshoz szükséges végrehajtási rendeletek egyik lépéseként megalkotta az
elektronikus ügyintézéshez elengedhetetlenül szükséges minősített elektronikus aláírást és
minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről szóló
rendeletet. A rendelet részletes eljárási szabályokat tartalmaz ezen tanúsító szervezetek létrejöttére.
valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra úgynevezett bizalmi felügyeleti eljárására.
Hatálybalépés: 2016. november 28.
(MK. 2016. évi 155. szám)
A fdldművelésüEvi miniszter 71/2016. (X. 28.) FM rendelete
a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módositásáról
A rendelet szerint a permetezőgépnek minden munkavégzés alkalmával meg kell Felelnie a kereszt
és hosszirányú szórásegyenletesség pernwtezés-technikai követelményének, valamint a biztonságos
munkavégzés előírásainak. Sérült. csöpögő berendezéssel munkát végezni tilos. Ila a permetezögép
a követelményeknek nem Felel meg, a megyei kormányhivatal a munkavégzést a hiba kijavításáig
leállítja.
Hatálybalépés: 2016. október29.
(MK. 2016. évi 166. szám)
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A nemzeti fejlesztési miniszter 44/2016. (XI. 7.) NFM rendelete
a Mezőhegvesi Ménesbirtok Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről
A Rendelet a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zúrtkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2017. december 3 l-ig a
MinisztereLnökséget jelöli ki.
Hatálybalépés: 2016. november 7-én 12:00 órakor
(MK, 2016. évi 171. szám)
A Ma2var Nemzeti Bank elnökének 42/2016. (Xl. 14.) MNB rendelete
megújított 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bank 2016. november IS. napján megújított 2000 forintos címletű bankjegyet
bocsát ki.
Hatálybalépés: 2016. november 15.
(MK. 2016. évi 175. szám)
A Ma2var Nemzeti Bank elnökének 43/20 16. (XI. 14.) MNB rendelete
megújitott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bank 2016. november IS. napján megújított 5000 forintos címletű bankjegyet
bocsát ki.
Hatálybalépés: 2016. november 15.
(MK. 2016. évi 175. szám)
A MaEvar Nemzeti Bank elnökének 44/20 16. (XI. 14.) MNB rendelete
2000 és 5000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról
A Magyar Nemzeti Bank az új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegyeket. és
az 5000 forintos címletű bankjegyeket a forgalomból bevonja. A bevonás hatámapja: 2017. júLius
31.
Hatálybalépés: 2017. július 3 1.
(MK. 2016. évi 175. szám)
Kormánvhatározatok
A Kormány 1535/2016. (X. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016—2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről
A Kormány a Nemzeti Hjúsági Stratégia 2OlS 2017. évekre vonatkozó cselekvési tervben
alappillérként leszögezi. hogy bízik a közösen alakított jövőben. a fiatal nemzedékek
elhivatottsá2ában. Hiszi. hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel. kitartásukkal és
lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. Sikeres országot építeni jól képzett.
versenyképes tudással rendelkező. életerös. a demokratikus és a családi értékek mellett elkötelezett.
a közösségi részvételt preferáló és az önkéntes munkára nyitott fiatalokkal lehet. Ehhez fogalmaz
meg a határozatában rész’etes. minden szegmensre kiterjedő cselekvési tervet.
(MK. 2016. évi 155. szám)
Békés. 2016. november 29.
Támok Lászlóné
jegyző
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