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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. május 25-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. 83. szám.

Törvények:

2017. évi XLIII. törvény
a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles
nyilvántartásáról

A törvény hatálya kiterjed a polgári peres és birósági polgári nemperes. valamint a
közigazgatási peres és egyéb közigazgatási bírósági eljárásokra adott általános
meghatalmazással összefüggő adatok bírósági nyilvántartására. A nyilvántartásban szereplő
adatok kezelésének célja az általános meghatalmazáson alapuló képviseleti jog tényének és
az általános meghatalmazás terjedelmének igazolása.

Hatálybalépés: 2018. januári.
(MK. 20)7. évi 74. szám)

2017. évi L. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási
perrandtartásról szóló törvény hatálbalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról
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242 db törvény módosítása és összhangba hozása a közigazgatási rendtartásról és a
közigazgatási perendtartásról szóló törvény hatályba lépésére készülve.

Hatálybalépés: 2017. május 26. és 2017. december 31.
(MK. 2017. évi 74. szám)

2017. évi LVI. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

5 db törvény módosítása és az erdötörvénv átfogó megváltoztatása az erdőgazdálkodás
újraszabályozásával.

Hatáybalépés: 2017. szeptember L
(MK. 2017. évi 75. szám)

2017. évi LVII. törvény
egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő
módosításáról

A villamos energiáról. a fbldgázról. a vízi közmű szolgáltatásról szóló törvények. továbbá az
ingatlan nyilvántartásról, a területfejlesztésröl és az épített környezetről szóló törvények
módosítása a versenyképesség javítása érdekében.

Katálybalépés: 2017. június L
(MK. 2017. évi 79. szám)

A Kormány rendeletei

A Kormány 116/2017. (V. 19.) Korm. rendelete
a 2014—2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési
programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Uj fogalmakkal egészül ki a rendelet, a támogatások nyújtásának és a végrehajtandó projektek
sokféleségének megfelelve.

Hatálybalépés: 2017. május 20.
(MK. 2017. évi 73. szám)

A Kormány 117/20 17. (V. 29.) Korm. rendelete
a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről

A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 11.
törvény szerinti központi bírságkezelő szervként a Kormány az Országos Rendőr-
főkapitányságot jelöli ki. A központi birságkezelő szerv a Szabs. tv. szerinti feladatát az
általános szabálysértési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások vonatkozásában
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keletkezett, pénzbirságból. szabálysértési költségböl. rendbirságból. valamint a helyszíni
birságból származó bevétel vonatkozásában látja el.

Hatálybalépés: 2017. június 6.
(MK. 2017. évi 76. szám)

A Kormány 121/2017. (VI. 2.) Korm. rendelete
a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program végrehajtása során megvalósuló
beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról

A Kézilabda Munkacsamok-fejlesztési Program keretében megvalósuló munkacsamok
beruházások építési műszaki ellenöre. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenység biztositója. valamint beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal a BMSK
Beruházási. Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörüen Működő
Részvénytársaság.

Hatálybalépés: 2017. június 3.
(MK. 2017. évi 81. szám)

A Kormány tagjainak rendeletei

Á rdldmüvelésü’i minisztcr24/2017. (V. 17.) FM rendelete
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) fl’M rendelet módosításáról

A zártiéri vadtartó létesítmények engedélyezési előírásaival egészíti a szabályozást. Illetőleg
kiegészítő szabályokat tartalmaz az élő vadak szállítására, tartására vonatkozóan.

Hatálybalépés: 2017. május 25.
(MK. 2017. évi 70. szám)

A nemzetazdasái miniszter 9/2017. (V. 19.) NGM rendelete
a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A 2018. évi munkaszüneti napok körüli — a naptár szerinti munkurendtől való eltéréssel járó —

munkaread a következő:
a) március 10., szombat munkanap, március 16., péntek pihenőnap
b) április 21., szombat munkanap, április 30.. hétfő pihenönap
c) október 13., szombat munkanap, október 22., hétfő pihenőnap
d) november 10., szombat munkanap. november2.. péntek pihenönap
e) december I.. szombat munkanap. december 21.. hétfő pihenőnap
t) december 15.. szombat munkanap. december 31.. hétfő pihenőnap

Hatálybalépés: 2018. január 1.
(MK. 2017. évi 73. szám)

A bclü2yminiszter 10/2017. (VI. 1.) BM rendelete
az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról
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A tűzvédelemröl szóló jogszabályok átfogó módosítása, amely az intézményi és
önkormányzati tűzvédetemre is hatással van.

Hatá1ybaépés: 2017. június 16.
(MK. 2017. évi 80. szám)

A Miniszterelnöksépetvezető miniszter 15/201 7. (VI. 7.) MvM rendelete
a minimális építőipari rezsióradij 2017. évi mértékéről

Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradij 2017.
évre meghatározott. általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2870 forint/óra.

Hatálybalépés: 2017. június 12.
(LMK. 2017. évi 82. szám)

A f6ldművelésüyi miniszter 29/2017. (VI. 7.) FM rendelete
az iskolagyümöles- és iskolazöldség-prograrn végrehajtásáról

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében vissza nem térítendő támogatás
vehető igénybe általános Iskola. gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
intézmény 1—8. évfolyamán, nyolc — nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc —

évfolyamrnal működő nevelési-oktatási intézmény 5—8. évfolyamán tanuló gyermekeknek a
tanítási évben a mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő
ellátása, a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás, termelő, valamint
kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás által ellátott gyernwkek tekintetében.

Hatálybalépés: 2017. június 8.
(MK. 2017. évi 82. szám)

Kormányhatározatok

A Kormány 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozata
a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása érdekében szükséges források
biztosításáról

A Kormány döntése alapján I 882 700 Ft egyszeri támogatást nyújt külön pályázat nélkül
Békés Város Onkormányzatának a polgármesteri béremelés illetménykülönbség
kompenzálására 2017 évre II hónapra.

A támogatást számos önkormányzat megkapta adóerö-képesség szerinti mértékben.

(MK. 2017. évi 76. szám)

A Kormány 1272/2017. (V. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Védőnői Szolgálat létrehozásáról
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A Kormány annak érdekében, hogy a védőnők szakmai előmenetele és szakmai élethelyzete
a Jövőre nézve kiszámítható legyen, felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
dolgozza ki a Nemzeti Védőnői Szolgálatról szóló koncepciót.

(MK. 2017. évi 76. szám)

A Kormány 127812017. (VI. 2.) Korm. határozata
a Kézilabda Niunkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány az országos Kézilabda Munkacsamok-fejlesztési Program
megvalósításával;egyes fejlesztéseinek megvalósítása és a látvány-csapatsportok
támogatására vonatkozó társasági adókedvezmény minél nagyobb mértékű kihasználása
érdekében Úgy döntött, hogy egyes — a Magyar Kézilabda Szövetséggel egyeztetett —

kézilabda arénák fejlesztéséhez. illetve létrehozásához a szükséges pályázati önerő
biztosítására összesen legfeljebb 1000,0 millió forint forrás erejéig. legfeljebb 7
kedvezményezett (Balatonfüreden. Fonyódon és Káptalanídreden. valamint további legfeljebb
4 helyszínen) részére. kedvezményezettenként legfeljebb 300,0 millió Forint forrás erejéig
központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra.

A Program egyes elemeinek állami beruházások keretében történő megvalósítása érdekében
úgy döntött, hogy a Program állami beruházásként valósuljon meg, a megvalósuló kézilabda
munkacsamokok építtetője a Nemzeti Sportközpontok legyen, a melléklet szerinti
településeken, az ott megjelölt sorrendben valósuljon meg.

A Kézilabda Munkacsamok-fejlesztési Program keretében megvalósuló fejlesztések
Sorszám — Megvalósitási sorrend

Település
I. Békés
2. Sümeg
3. Lenti
4. Balassagyarmat
5. Budapest Főváros VIII. Kerület
6. Bácsalmás
7. Demecser
8. Vecsés
9. Komló
10. Makó
II. Hőgyész
12. Túrkeve
13. Csongrád
14. Hévíz
15. Debrecen-Pallag
16. Budapest Főváros XXII. Kerület
17. Nagyhalász

A fejlesztéseinek előfeltétele, hogy azok állami tulajdonában lévő ingatlanokon valósuljanak
meg, akként, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztéssel érintett ingatlanokat — a BMSK
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Beruházási, Műszaki Fejlesztési. Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. előzetes
megfelelösségről szóló véleményét követően — az állam számára ingyenesen tulajdonba
adják.

Az állam beruházásai kézilabda munkacsamokonként nem haladhatják meg a nettó 500,0
millió forint bekerülési értéket.
A Kormány megáflapitotta, hogy a beruházáshoz szükséges megfelelő ingatlan állam részére
történő felajánlása hiányában az adott település a megfelelő ingatlan biztosításáig
tartaléklistára kerül és a melléklet szerinti 17 település közül a soron következő település lép
a helyébe.

Felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdjen tárgyalásokat az érintett
önkormányzatokkal a kézilabda munkacsamokok felépítéséhez szükséges ingatlanok
tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 108. *-a alapján, az állam részére történő ingyenes átruházása érdekében.

(MK. 2017. évi 81. szám)

Békés. 2017. június 12.

flzkt
Támok Lászlóné

jegyző


