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Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztató Békés Város Képviselő-
testületének a fontosabb jogszabályi
változásokról

Véle ményező bizousóg:

Dr. Tari Béla aljegyző

A 2017. február 23-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. 38. szám.

2017. évi I. törvény

Törvények:

a közigazgatási perrendtartásról

Az Országgyűlés a közigazgatási bíráskodás önállóságát elismerve és a közigazgatási perek
hatékony. gyors és szakszerű elbírálását lehetővé tevő önálló perrendi szabályokat önálló
törvénybe iktatja.

Hatálybalépés: 2018. január I
(MK. 2017. évi 30. szám)

2017. évi II. törvény
a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről

Illetékmentes a továbbiakban
- az anyakönyvi kivonat kiállítása;
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- a lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási
jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása
évente két alkalommal:

- közműpótló talajvízkút létesítésének. átalakításának, megszüntetésének engedélyezése;
- hatsági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő

adatokról;
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi

LXVI. törvény 27/A. (1) bekezdése és 27/D. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat
megtételével kapcsolatos eljárás;

- Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre történő személyi,
lakcím és értesítési Cím adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;

- az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás;
- az igazságüuyi szakértői névjegvzékbe vétel és a szakterület kiterjesztése iránti eUárás;
- a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére

irányuló telekalakítási eljárás;
- a családi név korrekciójára irányuló eljárás;
- a szociális szövetkezet. a korlátolt felelősségű társaság. az egyéni cég, a közkereseti

társaság és a betéű társaság bejegyzésére irányuló eljárás;
- az öntözési berendezések engedélyezési eljárása. hu arra nem a vízhasználat

engedélyezése keretében kerül sor;
- tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles

tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az eljáró szen’ gondnokság alá helyezés iránti
perben, vagy a törvényszéki végrehajtó a Magyar Államot illető végrehajtandó összeg
iránti végrehajtási ügyben kéri;

- természetes személy számára évente két alkalommal díjmentes az elektronikus
dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése.

- gondokság alá helyezés tényének feljegyzése iránti eljárás;
- Nem kell közzétételi költségtérítést fizetni a korlátolt felelősségű társaság. az egyéni

cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén.
- az egyszerűsített eljárással történő cégbejeyzési kérelem illetéke zártkörüen működő

részvénytársaság esetén 50 000 Ft.

Hatálybalépés: 2017. március 16.
(MK. 2017. évi 30. szám)

2017. évi XIII. törvény
egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával
összefüggő módosításáról

Nagypéntek munkaszüneti nap 2017-től. Ezt rögzíti a törvény ..Az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény”, A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
„A munka törvénykönvéről szóló 2012. évi 1. törvény”, „A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény” „A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és
a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény” módosításával.

Hatálybalépés: 2017. március 24.
(MK. 2017. évi 37. szám)
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A Kormány rendeletei

35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet
az európai uniós forrásból %nanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (11. I.) Korm. rendelet módosításáról

A módosítás arra vonatkozik, hogy hu a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói
okirat kiadását követően FeLmerült. a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 87. () bekezdés
c) pontja szerinti költségnövekménv nem éri cl a támogatási szerződésben vagy támogatói
okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át. akkor az irányító hatóságnak kell
alátámasztania a költségnövekménv piaci ámuk megfelelését.
Ha a támogatási szerződés megkötését agv a támogatói okirat kiadását követően Felmerült.
a 272’2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 87. (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény
a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-
át meghaladja, akkor igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, és az államháztartásért
Felelős miniszter gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról.

Hatálybalépés: 2017. Február 24. 21.00 óra
(MK. 2017. évi 28. szám)

40/2017. ([II. 7.) Korm. rendelet
egyes épitésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Helyi védelem alatt álló építményt. építményrészt a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3 14/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet
alapján megállapított településképi rendelet hatálybalépéséig — az építésügyi hatóság vagy
az építésfelügyeleti hatóság által elrendett bontás kivételével — nem lehet lebontani. A
folyamatban lévő bontási engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell.

Hatálybalépés: 2013. március 8.
(MK. 2017. évi 33. szám)

A Kormány tagjainak rendeletei

A földmüvelésü2yi miniszter 7/2017. (II. 28.) FM rendelete
a Bajai főldikutya-rezenátum természetvédelmi terület létesítéséről

A rendelet védetté nyilvánít ..Bajai tNdikutya-rezeiwátum természetvédelmi terület
elnevezésseF összesen 114.252 hektár kiterjedésű területet. A védetté nyilvánítás célja a
délvidéki földikutya (Nannospalax [leucodon] montanosyTmiensis) — Kárpát-medencei
endemikus faj — legnépesebb ismert populációja élőhel ének. továbbá a Bácskai-sikvidékre
egykor Jellemző táji adottságok. az e tájon korábban nagy kiterjedésű erdössztyeppi élöhelvek
maradványainak megőrzése. fenntartása.

Hatálybalépés: 2017. március 8.
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(MK. 2017. évi 29. szám)

Orszá%%yűlési Határozatok

Az Orszávűlés 7/2017. (III. 13.) OGY határozata
a köztársasági elnök megválasztásáról

Az Országgyűlés dr. Mer Jánost köztársasági elnökké 2017. május 10-i hatállyal
megválasztotta.

Hatálvbalépés: 2017. március 13.
(MK. 2017. évi 35. szám)

Kormánvhatározatok

A Kormány 1093/2017. (II. 22.) Korm. határozata
a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai Játékok rendezési jogáért
kiírt pályázat helyzetéről

A Kormány áttekintette és értékelte a 2024. évi XDCXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári
paralimpiai Játékok rendezési jogáért kiírt pályázat helyzetét és megállapította, hogy
Magyarország és Budapest Számára az Olimpia megszervezése nemzeti ügy, amelynek
képviseletéhez egyetértés szükséges, az elmúlt hónapokban a korábban létrejött egység
felbomlott. Sikeres pályázásra, olimpia megrendezésére csak olyan városoknak van esélyük,
ahol a kérdésben egyetértés jött létre és áll fönn, amely feltétel Párizs és Los Angeles esetében
ma is teljesül. A Kormány ennek alapján megállapítja. hogy Budapest olimpiai rendezési
pályázata esélytclenné vált. Ebben a helyzetben csak az a Felelős döntés. ha a Fővárosi
Közgülés és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az Olimpia rendezésére irányuló
pályázatot visszavonja.

(MIK. 2017. évi 26. szám)

Békés. 2017. március 20.
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Támok Lászlóné
jegyző


