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Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató Békés Város Képviselő-
testületének a fontosabb jogszabályi
változásokról

Véleményező bizottság:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészűetie:

Nyílt ülés

Dr. Tariné dr. Botta Ágnes jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. április 27-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. 68. szám.

Törvények:

2017. évi XXXI. törvény
egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház
részére történő tulajdonba adásáról

Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Geszt, József Attila u. 21. szám alatt található. az
ingatlan-nyilvántartás szerint Geszt 240/l helyrajzi szám alatt nyilvántartott. az állam
tulajdonában lévő Tisza-kastélyt ingyenesen a Nemzeti Kastélyprogram keretében
megvalósított fejlesztés lezárását követően — oktatási. Illetve továbbképzési központ céljára.
kulturális és hitéleti feladatainak elösegítése érdekében a Magyarországi Református Egyház
tulajdonába adja. azzal a feltétellel. hogy a Magyarországi Református Egyház az ingatlant
terhelő kötelezettségeke szerzödés szerint a birtokbavételt követően teljeskörűen átvállalja.
Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenhési és

terhelési tilalom áll fenn.

Hatálybalépés: 2017. május 27.
(MK. 2017. évi 61. szám)

Döntéshozatal móc/ja:
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2017. évi XXXII. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

A törvény kiegészül a „EGYES ÁLLAMI TULAJDONÚ SPORTCÉLÚ INGATLANOK
VAGYONKEZELOLNEK KIJELOLESE” fejezettel.
A magyarországi sportélet fejlesztése és a sport közösségformáló funkciójának megerősítése
érdekében az O’rszággvűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.
(5) bekezdése alapján a mellékletben meghatározott állami vagy részben állami tulajdonú
sportcélú ingatlanok vagyonkezelőjeként a mellékletben meghatározottjogi személyeket jelöli
ki. (sportegvesületeket. tomaklubokat budapesti érintettséggel)

Hatálybalépés: 2017. április28.
(MK. 2017. évi 61. szám)

A Kormány rendeletei

A Kormány 95/2017. (IV. 27.) Korrn. rendelete
a Budapesten megrendezendő Uszó-, Vízilabda-, Műugró-, Müúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Budapesten megrendezendő Uszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnoksággal összemggésben a Budapest XIV. kerület, 29732/Ii helyrajzi számú
ingatlanon ideiglenes úszómedence és kapcsolódó létesítményei építési engedély,
örökségvédelmi engedély és örökségvédelmi bejelentés nélkül elhelyezhetők.
A létesítményeket 2017. december 31-ig meg kell szüntetni.

Hatálybalépés: 2017. április 28.
(MK. 2017. évi 62. szám)

A Kormány 97/2017. (IV. 27.) Korm. rendelete
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korrn.
rendeletnek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem
kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése az elektronikus építési
napló készenlétbe helyezésével valósul meg. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
kormányrendeletben meghatározottakon túlmenően a készenlétbe helyezés további feltétele a
bejelentés mellékleteként az építész tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött,
legalább a munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció kötelező munkarészei PDF!A
formátumban, nyilatkozat megtétele, igazolás feltöltése, valamint 300 négyzetméternél
nagyobb összes hasznos alapterületű új lakóépület építése vagy bővítése esetén az építtető

teljes bizonyitóerejü magánokiratban tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy természetes

személy és az építési tevékenységet saját laldiatásának biztosítása céljából végzi.

Hatálybalépés: 2017. április 27. 20 óra
(MK. 2017. évi 62. szám)
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A Kormány 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról

2018. Január I -jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez
csatlakozik az összes helyi önkormányzat. KIVEVE: 2019. január 1-jéig csatlakoznak
az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez a melléklet szerinti
önkormányzatok: BEKES VAROS ÖNKORMANYZATA.

Hatálybalépés: 2017. május I.
(MK. 2017. évi 63. szám)

A Kormány 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Kizárólag a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően,
továbbá e rendelet, illetve a településképi rendeletek rendelkezéseinek megfelelően, az e
rendeletekben meghatározott feltételeknek megfelelő reklámhordozón, továbbá méretben és
technológiával tehető közzé reklám, helyezhető cl reklámhordozó, illetve létesíthető és
tartható fenn reklámhordozót tartó berendezés. Nem minősül reklám közzétételének
az ingóságon a gyártó által elhelyezett, a gyártó és a típus azonosítását lehetővé tevő logó,
védjegy vagy más jelzés. Reklámhordozót tartó berendezésként kizárólag utcabútor
használható.

Hatálybalépés: 2017. május 27.
(MK. 2017. évi 63. szám)

A Kormány 105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó településképi követelmény
csak megengedő, tiltó vagy kötelező követelményként határozható meg.
A reklámokra, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi
követelményeket a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehatásáról szóló kormányrendelet figyelembevételével és a
települési környezet egységes elvek szerinti rendezett és esztétikus kialakítása. illetve igényes
feimtartása érdekében kell meghatározni.

Hatálybalépés: 2017. május 27.
(MK. 2017. évi 63. szám)
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A Kormány 107/2017. (IV. 283 Korm. rendelete
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet módosításáról

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan
szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy
szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti
a szolgáltatás ellenértékét.

Hatálybalépés: 2017. május 6.
(MK. 2017. évi 63. szám)

Onálló szabályozó szerv vezetőjének
rendelete

A Ma2yar Ener2etikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2017. (IV. 26.)
MEKH rendelete
a fbldgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának
keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a fdldgáz rendszerhasználati díjak,
a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló I 1/2016. (XI.
14.) MEKH rendelet és a R5ldgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási
díjak mértékéről szóló 13/20 16. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Ha az engedélyköteles tevékenységre vonatkozó — a tárgyévi auditált éves beszámolóban
vagy az engedélyesnél az előzetes mérlegben szereplő, az Uzemi és Kereskedelmi
Szabályzat és a Hivatal elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak mértékéről szóló rendelete szerint kivetett, Illetve beszedett pótdíjak és
aukciós díjak nélkül számított — üzemi (üzleti) tevékenységi eredmény túllépi az egyes
rendszerüzemeltetők engedélyköteles tevékenysége által szabadon elérhető nyereség felső
korlátját, úgy az adott szállítási rendszerüzemeltetési, fdldgázelosztási vagy földgáztárolói
engedélyesi tevékenységet végző társaság köteles a Hivatallal egyeztetett módon — a szállítási
rendszerüzemeltetők esetében a szállítási rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel
megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló MEKH rendeletben megállapított
kiegyenlítő fizetések összegének figyelembevételével — többletnyereségét megosztani
a rendszerhasználókkal.

Hatálybalépés: 2017. április 27.
(MK. 2017. évi 60. szám)

A Kormány ta2jainak rendeletei

A földművelésüayi minisztcr20/2017. (III. 23.) FM rendelete
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi
igénybevételének feltételeiről

Az e rendelet szerinti, vissza nem térítendő támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:
a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi
fejlesztésekhez, a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a
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tanyagazdaságok indításához és fejlesztéséhez, a tanyák és a tanyás térség megőrzése,
fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és
vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre, az országos zártkerti szociális
mezőgazdálkodás elterj esztését támogató mintaprogramokhoz.

Hatálybalépés: 2017. április 27.
(MK. 2017. évi 60. szám)

Á fdldművelésűEyi miniszter 20/2017. (III. 23.) FM rendelete
az óvoda- és iskolatej program szabályozúsáról

Sikeres pályázat és programrészvétel esetén a bevont intézmény által rendelt tejtermékek -

amelyeket a gyermekeknek közvetlenül kell megkapniuk az étkeztetésen felül, - ellenértékét a
szállító közvetlenül a pályázat fonásából kapja meg.
A program keretében a kedvezményezettek számára az alábbi termékek kerülhetnek

kiosztásra: „l/a. teljes/félzsíros tej”...L/a. zsírszegény zsíros/félzsíros ízesített tej”.
.J/b. zsirszegény ízesített tej”, ‚1/c. natúr joghurt” és „1/c. natúr ketir”. „I/c.
gyümölcsleves/ízesítettjoghurt”,_II. gyümölcsdarabos joghurt” és „III. ömleszten sajt”.

Hatálybalépés: 2017. április 27.
(MK. 2017. évi 60. szám)

Á belü%yminiszter 5/2017. (V. 5.) BM rendelete
az egyes vízgazdálkodási tárrú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosul a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet. A
közcélú ivóvízművek. valamint a közcélú szennyvizelvezető és -tisztító művek üzemeltetése
során teljesítendő vízügyi és vizvédelmi szakmai követelményekröl, vizsgálatok köréröl.
valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet is módosul az
alábbiakkal: A közcélú ivóvízmű üzemeltetője köteles a vízkivételi műnél első alapállapot
vizsgálatot, majd legalább 6 évenként ismételt alapállapot-vizsgálatot, évente rendszeres
alapvizsgálatot, ..napi” gyakorisággal ellenőrző vizsgálatot. valamim ..bavonta” sűrítő
bakteriológiai vizsgálatot végezni ‘a napi és havi ellenörzések feltétele a rendeletben tovább
van bontva!
A vizsgálati eredményeket — a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló
kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével —‚ valamint az adatokat a tárgyévet követő
év március 31-ig az Országos Statisztikai Adatgyüjtési Program adatgyűjtéseiről és
adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerint az illetékes vízügyi igazgatási szervhez
eljuttatni.

Hatálybalépés: 2017. május 20.
(MK. 2017. évi 65. szám)
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Kormányhatározatok

A Kormány 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozata
a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról

A Kormány elfogadta a Fejlesztési célokat és a hozzájuk kapcsolódó programok forásainak
kötelezettségvállalással terheléséről.

(MK. 2017. évi 59. szám)

A Kormány 1222/2017. (IV. 25.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának
jóváhagyásáról

A Kormány megtárgyalta a programstratégiát és döntött annak végrehajtásáról. a keretén belül
megvalósuló pályázatokról és fizetendő tagdijaktról.

(MK. 2017. évi 59. szám)

A Kormány 1256/2017. (V. 10.) Korm. határozata
a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és
lebonyolításának rendjéről

A Kormány Magyarország nemzeti ünnepei és a kiemelt fontosságú rendezvények
előkészítésére és lebonyolítására az érintett miniszterek feladatait a következők szerint
határozza meg:
A nemzeti rendezvények előkészítésére és lebonyolítására e határozatban Magyarország
nemzeti ünnepei: az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Evfordulója. március 15-e.
az államalapítás és az Allamalapító Szent István ünnepe. augusztus 20-a. az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, október 23-a,
és a kiemelt fontosságú rendezvények: a Magyarországi Németek Elhurcolásának és
Elűzetésének Emléknapja, Január 19-e, a Kommunizmus Aldozatainak Emléknapja, február
25-e, a Holocaust Magyarországi Aldozatainak Emléknapja, április 16-a. a Magyar Hősök
Emlékünnepe, május utolsó vasárnapja, a Nemzeti Osszetartozás Napja. június 4-e, Nagy
Imre és mártírtársai újratemetésének Emléknapja, június 16-a, a Nándorfehén’ári Diadal
Emléknapja, július 22-e, az Aradi Vértanúk Etnlékiapja, október 6-a, a Nemzeti Gyász
Emléknapja, november 4-e, a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és
kényszermunkások Emléknapja, november 25-e, Magyarország karácsonya, valamint az előre
meg nem határozott, kiemelt fontosságú rendezvénnyé minősített rendezvények tekintetében
kell alkalmazni.

(MK. 2W7. évi 68. szám)

Békés, 2017. május 17.

Támok Lász óné
jegyző


