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Tárgyalás módja: Elökészíwue:

Nyílt ülés

Dr. Tariné dr. Botta Ágnes jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. március 30-i testületi ülés óta eltelt időszakbm — a Képviselő-testület tájékoztatása
szempontjából — az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában.
A legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny a 2017. 55. szám.

Törvények:

2017. évi XXIV. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek
az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi
célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

Egyszerű bejelentéssel történik a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem
haladó Új lakóépület építése, műemlék kivételével, a meglévő ]akóépület 300 négyzetméter
összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint az ehhez szükséges
építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.
A természetes személy építtető egyszerű bejelentéssel bejelenti a 300 négyzetméter összes
hasznos alapterületet meghaladó Új lakóépületet érintő építési tevékenységet, ha azt saját
lakhatás biztosítása céljából végzi és az így megépült Új lakóépület egy lakásnál többet nem
tartalmaz.
A természetes személy építtető — műemlék kivételével — egyszerű bejelentéssel bejelenti
a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére
irányuló építési tevékenységet, ha azt saját lakhatása biztosítására szolgáló lakóépület
tekintetében végzi.
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Hatálvbalépés: 2017. április 27.
(MK. 2017. évi 45. szám)

2017. évi XXV. töiwénv
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény akkor folytathat oklevelet adó
képzési tevékenységet, ha magyarországi működésének e]vi támogatásáról szóló,
Magyarország Kormánya és a külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam
Kormánya által kötött nemzetközi szerződés kötelező hatályát a szerződő felek elismerték, a
székhelye szerinti országban működő, és ott ténylegesen felsőoktatási képzést folytató
államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül, az általa Magyarország területén
folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag elismert felsőoktatási
fokozatot adó képzésnek minősül és működését az oktatási hivatal engedélyezte.

Hatálybalépés: 2017. április 11.
(MK. 2017. évi 53. szám)

2017. évi XXVIII. tön’énv
a nemzetközi magánjogról

E tönény határozza meg, hogy külföldi elemet tartalmazó magánjogi jogviszonyokban
melyik állam jogát kell alkalmazni, milyen szabályok szerint állapítják meg a magyar
bíróságok joghatóságukat és milyen eljárási szabályok alapján járnak el, valamint milyen
feltételekkel ismerhetők el és hajthatók végre a külföldi bíróságok által hozott határozatok.

Hatálybalépés: 2018. januári.
(MK. 2017. évi 54. szám)

A Kormány rendeletei

81/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet
a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai
szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési
feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható
küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A 324x22924 mm-t meghaladó méretű, nem könyveIt küldemények kézbesítésének
címhelyen történő megkísérlését a postai szolgáltató mellőzheti. Az értesítőt ez esetben a
kézbesítés cimhelyen történő megkísérlése hiányában hagyja hátra.

Hatálybalépés: 2017. április 8.
(MK. 2017. évi 52. szám)
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A Kormány tagjainak rendeletei

A fdldművelésüzyi miniszter 14/2017. (III. 23.) FM rendelete
a gyümölcs szaporitóanvagok előállításáról és forgalomba hozataláról

A rendelet szabályozza többek között a gyümölcs szaporítóanyag előállításának és
forgalomba hozatalának általános követelményeit. a fajtaleírásnak való megfelelés
követelniényeit, a szaporítóanyagok minősítésére vonatkozó követelményeket. az anyanövény
és szaporítóanyag fenntartására vonatkozó követelményeket, a gyümölcs szaporitóanyag
forgalmazása, megjelölése. címkézése előírásait. a szállítók ellenőrzési feladatait. a növény-
egészségügyi követelményeket. és a gyümölcsfaiskola létesítésének megszűnésének elöirásait.

Hatálybalépés: 2017. március 31
(MK. 2017. évi 43. szám)

Az igazsáEüEyi miniszter 2/2017. (III. 27.) IM
a Cégközlönyben megjelenő közlemények
22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

Egyszerűsített cégelj árás esetében, továbbá
korlátolt felelősségű társaság és az egyéni
ingyenes. A rendelkezést a 2017. március 16.
eljárásokban lehet alkalmazni azzal, hogy
költségtérités kérelemre visszatérítendő.

Hatálybalépés: 2017. március 28.
(MK. 2017. évi 44. szám)

rendelete
közzétételéről és kőltségtérítéséről szóló

a közkereseti társaság, a betéti társaság, a
cég esetében a cég bejegyzésének közzététele
napján vagy azt követően indult cégbejegyzési

az esetlegesen már befizetett közzétételi

A nemzeti Fejlesztési miniszter 9/2017. (III. 30.) NFM rendelete
a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KÖViM
rendelet módosításáról

A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (1. 31.) KöViM
rendelet melléklete a közúti jelzőtáblák mérete tekintetében módosul.

Hatálybalépés: 2017. március 31.
(MK. 2017. évi 47. szám)
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Az iEazsá2ü2yi miniszter 3/2017. (IV. 3.) IM rendelete
a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek
módosításáról
ás

Az iazsáü2yi miniszter 4/20 17. (IV. 3.) IM rendelete
a civil szervezetek ás a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és
egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról

Az egyesület egyszerűsített nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez és az egyszerűsített
változásbejegyzési kérelemhez ezen rendelet mellékletében meghatározott mintaokiratot lehet
mellékletként esatolni.

Hatálybalépés: 2017. április 4.
(MK. 2017. évi 49. szám)

Kormányhatározatok

A Kormány 1165/2017. (111.31.) Korm. határozata
a Magyar Allamkinestár átalakitásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól szóló 1344/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

A Magyar Államkinestár szervezeti átalakításával összefüggő feladatok ellátására — 2016.
Július 1. napjától 2017. november 1. napjáig prof. dr. Mészáros Józsefet kormánybiztossá
nevezi ki.

(MK. 2017. évi 48. szám)

Békés, 2017. április 18.

Támok Lászlóné
jegyző


