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I So;zá;iz: Tárgy:

Tájékoztató Békés Város Képviselő-
testületének a fontosabb jogszabályi
változásokról

I élenzchn(?:o hizozivág:

Egyszerű

szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző

Dr. Tari Béla aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. január 26-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 a 2017. 23. szám.

Törvénnyel összefüp2ésben:

Az Alkotmánybíróság 1/2017. (I. 17.’) AB határozata
az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadott, a közigazgatási perrendtanásról
szóló törvény 7. (4) bekezdése, valamint a 12. (2) bekezdése a) és c) pontjai alaptörvény
ellenességének megállapításáról

A köztársasági elnök a fenti rendelkezések alaptörvény ellenességének megállapítását kérte
arra hivatkozással, hogy az ezekben a pontokban szabályozott kérdéseket Ja közigazgatási
bíráskodással kapcsolatban! sarkalatos törvényként 3/4-es többséggel lett volna jogszerű
elfogadni.

Döntéshozatal mócQa:

(MK. 2017. évi 6. szám)
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A Kormány rendeletei

7/2017. (I. 21.) Korm. rendelet
Nemzeti gyásznap elrendeléséről

A Kormány a 2017. január 21-én történt olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok
emlékére 2017. január 23-át nemzeti gyásznappá nyilvánítja.

Hatálybalépés: 2017.január2l. 18.00 óra
(MK. 2017. évi 7. szám)

8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet
a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nennetiségi önkormányzat által
foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális
illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról

A Kormánya Magyarország 2017. évi Központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
felhatalmazása alapján úgy rendelkezik, hogy a művészeti, a közművelődési és a
közgyüjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017. január — 2017.
november hónapra számfejtésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz (a továbbiakban:
kulturális illetménypótlék) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat az e rendeletben meghatározottak szerint
támogatásra jogosult.

Hatálybalépés: 2017. január 24.
(MK. 2017. évi 8. szám)

15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet
a Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nvilvánításáról

A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat a
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Szarvas közigazgatási területén elhelyezkedő. az
ingatlan-nyilvántartás szerinti 07 18/24 és 3589/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott
földrészleteken. illetve az ezen f1drészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését
követően kialakított főldrészleteken a GALLICOOP Zrt. által megvalósítása kerülő. innovatív
csomagolási centrum megvalósítására irányuló beruházással űggenek össze.

Hatálybalépés: 20 L 7. január 25.
(MK. 2017. évi 9. szám)
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17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet
Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekrnénye
támogathatóságáról

A rendelet széles körben (ERFA, ESZA, KA stb.), Európa Uniós forrásból finanszírozott
projektek költségtúllépéseinél a túllépés jogosságát, támogathatóságát és megállapításának
feltételeit szabályozza.

Hatálybalépés: 2017. február2.
(MK. 2017. évi 13. szám)

20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet
a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány rendelet technikai jellegű jogszabályi rendelkezéseket tartalmaz a járási
hivatalok. és kormánvbivatalok hatáskör-elosztásával kapcsolatban az egyes szakági területek
között.

Hatálybalépés: 2017. február3.
(MK. 2017. évi IS. szám)

23/20 17. (II. 3.) Korm. rendelet
A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Támogatás nyújtható a helyi önkormányzat. valamint önkormányzati társulás részére
munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújitásához.

Hatálybalépés: 2017. március I.
(MK. 2017. évi 16. szám)

M emberi erőforrások minisztere 1/2017. (11. 14.) ENIMI rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatálybalépés: 2017. február 17. és további időpontok
(MK. 2017. évi 22. szám)

Kormányhatározatok

A Kormány 1024/2017. (I. 24.) Korm. határozata
az „okos város” szolgáltatások összehangolt bevezetését és működését támogató
szenezeti és tudásplatform létrehozásáról és müködtetésétől, valamint a teljes rendszer
működésének monitoringjáról

A Kormány egyetért az ..okos város fejlesztések Országos szintű megvalósításával és
működtetésével a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában, a Modern Városok Programban
és az önkormányzatok integrált településfejlesztési stratégiáiban megfogalmazott célok
megvalósításával.

(MK. 2017. évi9, szám)
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A Kormány 1030/2017. (I. 25-) Korm. határozata
a 2024. évi XXXIII. nyári Olimpiai Játékok és a XVII. nyári Paralimpiai Játékok
Budapesten történő megrendezúsével összefüggő harmadik pályázati szakaszt érintő
garanciákról

A Kormány a 2024-ben sorra kerülő XXXIII. nyári Olimpiai Játékok. valamint a XVII. nyári
Paralimpiai Játékok megrendezésére irányuló pályázati eljárás keretében 2017. Február 3.
napjáig benyújtandó — a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kötelezően előírt —

dokumentáció részét képező. az 1. melléklet szerinti garancialevél aláírására felhatalmazza
Magyarország miniszterelnökét.

(MK. 2017. évi 10. szám)

A Kormány 1066/2017. (II. 9.) Korm. határozata
Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges feladatokról

Az Országgyűlés 5/20 16. (IV. 5.) ÜGY határozatával a 2017-es évet Arany János-emlékévvé
nyilvánította. A Kormány Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából tartandó
emlékév feladatainak és szervezésének elLátása érdekében Emlékbizottságot hoz létre.

(MK. 2017. évi 19. szám)

Békés, 2017. február 15.

Támok Lászlóné
jegyző


