
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-i ülésére

A 2017. június 29-i testüleli ülés óta eltelt időszakban — a Képviselő-testület tájékoztatásaszempontjából — az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában.A legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny a 2017. 128. szám.

L Törvények

2017. évi LVIII. törvény
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

A főldrendező ás a földkiadó bizottságokról szóló, az ingatlan-nyilvántartásról szóló, atermőföld védelméről szóló. a Nemzeti Földalapról szóló. a földmérési és térképészetitevékenységről szóló törvények módosítása.
Hatálybalépés: 2017. június 23. ás 2017. július 15.
(MK. 2017. évi 84. szám)

2017. évi LIX. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
Nyolc törvény módosítást tartalmazza az abban meghatározottak szerint.
Hatálybalépés: 2017.június 9.. 2017.július I., 2017. november I. és 2018.január 1.(MK. 2017. évi 84. szám)

2017. évi LX. törvény
a választottbíráskodásrólA törvény a kereskedelmi jogviszonyokban felmerült jogvitáknakaz állami bírósági peres eljárás helyett, a felek által választott eljárásban történő eldöntésétmozdítja elő a választottbíráskodás rendszerének a megújitásával.

3.
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jogszabályi változásokról
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A törvény hatályba lépésével hatályát veszti a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI.
törvény.

Hatálybalépés: 2017.június ló. és 2018.január 1.
(MK. 2017. évi 85. szám)

2017. évi LXI. törvény
egyes törvényeknek az üzleti környezet Jogi versenyképességének növelése érdekében
szükséges módosításáról

A törvény az ügyvédekröl szóló, az ingatlan-nyilvántartásról szóló, a bírósági végrehajtásról
szóló, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló, a Polgári
Törvénykönyvről szóló, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól
szóló törvények módosítását tartalmazza.

A módosítások közül a LegTelevánsabbak:

a) A törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény Új szabályaként
bevezeti, hogy ha az ingatlan a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló
kormányrendeletben meghatározott közfoglalkoztatási programban hasznáh ingatlan,
becsértékének megállapítása iránt csak a támogatási időszak befejezése után lehet
intézkedni.

b) A bizalmi vagyonkezelés bevezetésével módosul a Polgári Törvénykönyv öröklési
Jogi könyve többek között azzal, hogy változik a kötelesrész alapja.

Hatálybalépés: 2017. június 23. és 201$. január 1.
(MK. 2017. évi 85. szám)

2017. évi LXVIII. törvény
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról

Az állami vagy önkormányzati fenntartású szervezet nemzeti előadó-művészeti szervezetté,
valamint kiemelt előadó-művészeti szervezetté történő nyilvánításának a szabályait határozza
meg, és egyúttal előírja, hogy a költségvetési szervként működő vagy az Mt. hatálya alá
tartozó, állami vagy önkormányzati fenntartású. nyilvántartásba vett előadó-művészeti
szervezetnél a munkáltató vezetőjével— az e törvényben foglalt eltérésekkel — az Mi. vezető
állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell
létesíteni.
Hatálybalépés: 2017. Július I.
(MIK.. 2017. évi 85. szám)

201?. évi LXIII. törvény
az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

A törvény hét törvényi módosítást tartalmaz. A módosítások fogalom meghatározásokat és
hatósági eljárási szabályokat érintenek.
Hatálybalépés: 20l7.június 23., 2017. szeptember 19., 2018.január I., 2018.január2.
(MK. 2W?. évi 85. szám)
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2017. évi LXIV. törvény
az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról

A törvény négy törvényt módosít. Ezek közül a legfontosabbak:

Az élelmiszerláneról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Ill. fejezete új
alcímmel. a „Országos Ján’ányvédelmi Központ” —tal egészül ki, amely az országos és a helyi
ján’ányvédelrni feladatok ellátásának a módját határozza meg.

Hatálybalépés: 2017.június 16., 2017. október 1., 20l8.január 1.. 2019.január 1.
(MK. 2017. évi 85. szám)

2017. évi LXVI. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

A törvénymódosítás néhol módosítja a település önkormányzat feladat-és hatáskörét. néhol
pedig Új kötelezettségek teljesítését írja elő.

Hatálybalépés: 2017. június 16., 2018. január 1.
(MK. 2017. évi 85. szám)

2017. évi LXVII. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

A törvény három tőrvénymódosítást tartalmaz.

A legfontosabb változások a muzeális intézménvekről. a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmüvelődésröl szóló 1997. évi CXL. törvényt (továbbiakban. Muzeális tv.) érintik.

A Muzeális tv. módosítása a települési önkormányzat részére elöirja a „közművelődési
rendelet” megalkotását. amelyben az önkormányzat meghatározza az ellátandó
közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és
mértékét. A rendeletet öt évente kell felülvizsgálni.

A Muzeális tv. értelmében a települési önkormányzat a közművelődési rendeletben
meghatározott feladatok közmüvelődési feladatok megvalósítására az e törvény
követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel — a Közmüvelödési
Kerekasztallal való egyeztetést követően — közmüvelödési megállapodást köthet. Ennek
részletszabályait állapítja meg a törvénymódosítás.

A módosított törvényben nevesítésre kerül hagvományőrzéssel és a néphagyomány
gondozásával kapcsolatos állami feladatok köre.

Bevezetésre kerül a kulturális alapellátás fogalma.

Hatálybalépés: 2017. július 8. és 2018. januári.
(MK. 2017. évi 85. szám)
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2017. évi LXX. törvény
az oktatás szabályozására vonatkozó és egYes kapcsolódó törvények módosításáról

a) A törvény egyes tanárok vonatkozásában módosítja a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvényt.

b) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításaként új Fogalom
meghatározásokat tartalmaz. Módosul továbbá a köznevelési intézmény által a
gyermekekről. és tanulókról nyilvántartandó adatok köre. továbbá a sajátos nevelési
igényű tanulókkal kapcsolatban vezet be Új szabályozást.

Hatálybalépés: 2017. június 13.. 2017. augusztus 1., 2017. szeptember I., 2018. január I.,
2013 április 1., 2018. szeptember 1.
(MK. 2017. évi 87. szám)

2017. évi LXXIII. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról

A látvány-csapatspodokkal, sportolókkal, valamint sportszervezetekkel kapcsolatos egyes
adójogi előírások módosításait tartalmazza.

Hatálybalépés: 2017. június 17.
(MK. 2017. évi 92. szám)

2017. évi LXXV. törvény
energetikai tárgyú törvények módosításáról

Összesen hat energetikai tárgyú törvény módosítást tartalmaz az abban foglaltak szerint.

Hatálybalépés: 2017. július 1., 2017. október I., 2018. január I., 2018. február 5., 2018.
októberi.
(MK. 2017. évi 92. szám)

2017. évi LXXVII. törvény
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

Összesen 29 törvény módosítást tartalmazza.

Hatálybalépés: 2017.június 26., 2017.július 1., 2017. augusztus 1., 2017. november 1., 2018.
január L
(MK. 2017. évi 93. szám)

2017. évi LXXVIII. törvény
az ügyvédi tevékenységről

Az ügyvédi tevékenységet új törvény szabályozza.

A törvény hatályba lépésével hatályát veszti az ügyvédekről szóló l998. évi XI. törvény, a
jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet, valamint ajogtanácsosi
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tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvénverejü rendelet végrehajtásáról szól6 7/1983. (Viii.
25.) IM rendelet.

Hatálybalépés: 2017.július 29., 2017. október I., 2018.január 1., 2018.július I.
(MK. 2017. évi 95. szám)

2017. évi XC. törvény
a büntetőeljárásról

A büntetőeljárásrói új törvényt alkotott az Országgyűlés.

A törvény hatályba lépésével hatályát veszti a büntetöeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény.

Hatálybalépés: 2018. Július 1.
(MK. 2017. évi 99. szám)

2017. évi XCII. törvény
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 1. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi
XLVI. törvény módosításáról

A törvénnyel módosulnak az anyakönyvi eljárásról szóló törvény értelmező rendelkezései,
valamint változtak a szakmai irányításra, felügyeletre és jogorvoslatra vonatkozó szabályok.

Hatálybalépés: 2017. július 1.
(MK. 2017. évi 100. szám)

2017. évi XCV. törvény
A gyermekek védelméről ús a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a
gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb
törvények módosításáról

A törvény hat jogszabályt módosít, ezek közül a legfontosabbak:

a) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
módosításával deklarálásra kerül, hogy a gyermek bántalmazással szembeni
védelemhez való jogának érvényesítése érdekében a gyermekvédelmi szakel látást
nyújtó intézményben és a javítóintézetben Felmerült gyermekbántalmazási esetek
kivizsgálása és kezelése a miniszter által jóváhagyott. a minisztérium honlapján
közzétett intézményi, fenntartói és ágazati módszertan (a továbbiakban:
gyermekbántalmazás kivizsgálásának módszertana) alapján történik. Ennek kapcsán
bővülnek a gveimekvédelmi gyám és a gyermekjogi képviselő jogah
A törvény értelmében továbbá a Miniszter jóváhagyja és a minisztérium honlapján
közzéteszi a gyermekbántalmazás elleni módszenant, a gyermekbántalmazús
kivizsgálásának módszertanát, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer
működésének és működtetésének szakmai módszereit.

Módosul továbbá a családok átmeneti otthonában ellátásra jogosultak létszáma.

b) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXI V. törvénynek módosul a személyi
hatálya.
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c) A nemzeti közneveíésről szóló 2011. évi CXC. törvényben bevezetésre kerül a
pedagógust, a nevelő ás oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt a
személyt terhelő titoktartási kötelezettség. aki közreműködik a gyermek, tanuló
felügyeletének az ellátásában. A titoktartási kötelezettség a Foglalkoztatási jogviszony
megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.

Ez a titoktartási kötelezettség a kötelezett személyek hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettségét jelenti a gyermekkel, a tanulóval és
családjával kapcsolatos minden olyan tényt. adatot. inlérmációt illetően, amelyről a
gyermekkel, tanulóval. szülövel való kapcsolattartás során szerzett tudomást.

Nagyon fontos kiemelni, hogy a titoktadási kötelezettség nem teijed ki a
nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gvermekvédelmi jelzőrendszer
tagjaival történő. a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre.

Hatálybalépés: 2017. július 12.
(MK. 2017. évi 100. szám)

2017. évi XCVI. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozditásáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tön’ény módosításáról

A törvény két releváns módosítást tartalmaz:

a) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény módosítása deklarálja, hogy a vallási vagy más világnézeti meggyöződésen alapuló
oktatás megszervezése nem vezethet a faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség
és nemzetiséghez való tartozás szerinti tulajdonságon alapuló jogellenes elkűlönítéshez.

b) A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény kiegészül azzal a szabállyal. hogy
ha az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 28. (2)—(2b) bekezdése alapján olyan nevelési-oktatási intézmény, osztály vagy
óvodai csoport jön létre, amely egyidejűleg nyújt vallási vagy más világnézeti
meggyőződésen alapuló és nemzetiségi nevelés-oktatást, annak egyidejűleg meg Kell felelnie
a kifejezetten a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló ás a nemzetiségi
nevelés-oktatásra e törvényben és a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt
feltétel eknek.

Hatálybalépés: 2017. július I.
(MK. 2017. évi 100. szám)

2017. évi C. törvény
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (i) bekezdése alapján alkotta meg a törvényt
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről.

Hatálybalépés: 2017. november I. és 2018. januári.
(MK. 2017. évi 100. szám)
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2017. évi XCVII. törvény
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról

A tönényrnódositással a kéménvseprö-ipari szerv közfeladatként látja el a tennészetes
személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként. telephelyeként.
tióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó tennészetes személyek lakhatásának biztosításáról
szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NETtv.) alapján az állam tulajdonát képező,
a NETtv. 22. * (1) bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlan kéményseprő-ipari
tevékenységet.

Katálybalépés: 2017. július 12.
(MK. 2017. évi 100. szám)

2017. évi CIV. törvény
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról

A rendelet a törvényt egy új alcímmel egészíti ki. amely a közpénzekkel való felelős
gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös szabályokról szól.

Hatálybalépés: 2017. július 31.
(MK. 2017. évi 106. szám)

II.A Kormány rendeletei

A Kormány 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelete
a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelömunkát segítő
munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő
támogatásról

A központi költségvetés kiegészitö támogatást biztosít a 2017. január — 20)7. november
hónapra számfejtésre kerülő illetmény kilizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adójához
az óvodát fenntartó települési önkormányzatok és azok társulásai számára.

Hatálybalépés: 2017. június 9.
(MK. 2017. évi 84. szám)

A Kormány 126/20 17. (VI. 8.) Korm. rendelete
az egészségü’i szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A védőnői szolgáltató havonta 33 000 Ft védőnői kiegészítő díjazásra jogosult. amelyet a
védönői szolgáltató a védönöt közvetlenül megillető bérének (illetményének), jövedelmének
kiegészítésére köteles fordítani (a továbbiakban: védőnői kiegészítő pótlék). A védőnői
kiegészítő pótlék összegére a védőnői szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes
munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás eseten a díj arányos
része illeti meg. A védőnői kiegészítő pótlék a kifizetöt terhelő adó- és járulékterheket is
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tartalmazza. A védönői kiegészítö pótlék a védőnőt első alkalommal a 2017. november
hónapra járó bérének (illetményének) kifizetésekor illeti meg.

Hatálybalépés: 2017. november I.
(MK. 2017. évi 84. szám)

A Kormány 128/2017. (VI. 8.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A rendelet bevezeti az utóellenőrzések elrendelésének a lehetőségét. amely kiterjed a
sportfejlesztési program egészének a megvalósulására - ideértve a sportfejlesztési program
jóváhagyását, a támogatási igazolás kiállitását, a jóváhagyott sportfejlesztési program
megvalósítását és a támogatások felhasználásának ellenőrzését.

Hatálybalépés: 2017. június 9.
(MK. 2017. évi 84. szám)

A Kormány 137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes
kormányrendeletek módosításáról

A rendelet bevezeti a „központosított beszedési szánt/a’ fogalmát

Hatálybalépés: 2017. június 18.
(MK. 2017. évi 86. szám)

A Kormány 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
a fás szárú ültetvényekről

A rendelet új szabályozást vezet be a fls szárú ültetvénvekről. és egyúttal meghatározza a
telepítésének, nyilvántartásának, kitermelésének és megszüntetésének a részletszabályait.

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Fás szaru energetikai ültetvényekről szóló
71/2007. (IV. 14.) Korrn. rendelet.

Hatálybalépés: 2017. június 18.
(MK. 2017. évi 86. szám)

A Kormány 139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szenek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet módosításáról

A rendelet mindkét módosított rendeletet új részletszabályokkal egészíti ki.
Hatálybalépés: 2017. június 10.
(MK. 2017. évi 86. szám)
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A Kormány 148/20 17. (VI. 12.) Korm. rendelete
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi ás gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A rendelet értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nyújtásáról nem kell
döntést hozni, valamint a rendelet meghatározza a Magyar Allamkincstár Felé történő
adatszolgáltatás tartamát és határidejét.

Hatálybalépés: 2017. Június 20.
(MK. 2017. évi 88. szám)

A Korniánv 144/20 1?. (VI. 123 Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél naobb
lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő
módosításáról

a) Az építésüyi és építésfelügveleti hatósági eljárásokról és ellenörzésekröl. valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2W2. (Xl. 8.) Kant. rendelet a
„Jókarbantadási kötelezési e]járús” fejezettel egészül ki, továbbá módosul az építmény
fennmaradási engedélyezésével kapcsolatos szabályok köre, valamint bővül azon
tények köre, amit az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem elbírálása
során, helyszíni szemle megtartása mellett vizsgál.

b) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.)
Kont. rendeletben szabályozott alapbírság mértéke módosul.

c) Az építésfelügyeleti birságról szóló 238i2005. (X. 25.) Kont. rendelet 1. számú
melléklete módosul.

d) Az építésügvi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési téltételeiröl
szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása értelmében a műemlék
kivételével a jókarbantartúsi kötelezési eljárással kapcsolatos ügyekben, valamint az
Etv. 33/A. * szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan
megkezdésével és végzésével kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügyben az első
fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként — a
módosított rendeletben foglaltak kivételével, a módosított rendelet mellékletében
részletezett illetékességi szabályok alapján - ajárúsi hivatalt jelöli ki

Hatálybalépés: 2017. június 20. és 2017. június 28.
(MK. 2017. évi 88. szám)

A Kormány 158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelete
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A rendelet előírja a környezetvédelmi hatóság részére a levegötisztaság-védelmi
alapnyilvántartás. valamint a légszennyezés mértéke nyilvántartás vezetését.

Hatálybalépés: 2017. december 19.
(MK. 2017. évi 92. szám)
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A Kormány 174/20 17. (VI. 30.) Korm. rendelete
az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szen’ek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az
anyakönyvezéshez szükséges képesitési feltételekröl

A rendelet a nevében is feltüntetett tárgykörök vonatkozásában állapít meg szabályokat.
A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az
anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 415/2016. (XII. 14.) Korm.
rendelet.

Hatálybalépés: 2017.július 1. és 2017. októberi.
(MK. 2017. évi 106. szám)

A Kormány 176/20 17. (VII. 4.) Korm. rendelete
az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási
szabályairól

A rendelet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/E. *-a
szerinti társaságiadó-kedvezmény igénylésének, igénybevételének, az energiahatékonysági
célokat szolgáló beruházási minőség igazolásának és az adózó adatszolgáltatási
kötelezettségének feltételeire terjed ki.
Hatálybalépés: 2017. július 5.
(MK. 2017. évi 107. szám)

A Kormány 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelete
a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

A rendelet új szabályozási rendszert vezet be.

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes
eljárási szabályairól és a vizsgáló állornással kötendő hatósági szerzödés tartalmáról szóló
302/2009. (XII. 22.) Konri. rendelet.

Hatálybalépés: 2018. május 20.
(MK. 2017. évi 109. szám)

A Kormány 182/2017. (VII. 5.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152i2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
módosításáról

A rendelet a Kormány tagjai közül a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki a szerencsejáték-
szervezés állami felügyeletéért felelős tagjaként. és ezzel egvidejüleg a nemzetgazdasági
miniszter feladatkörét azzal bővítette. hogy az adópolitikáért való felelőssége keretében
elökészíti az államháztartás alrendszereit illető beRzetési kötelezettségekre. az adózás
rendjére, a vámjog és vámeljárás szabályozására. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra. valamint —

a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszterrel együttmüködésben — a
szerencsejátúkra vonatkozó jogszabályokat.

Hatálybalépés: 2017. július 6.
(MK. 2017. évi 109. szám)
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A Kormány 183/20 17. (‘II. 5.) Korm. rendelete
a Szerencsejáték Felügyeletről

A rendelet új központi költségvetési szervet hoz létre, amely a szerencsejáték-szervezés
állami felügyeletéért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működik, és
a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.
Ami újdonság, hogy a rendelet a jegvzöt szakhatóságként jelöli ki egyes szerencsejáték
engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban annak elbírálása tekintetében, hogy az
önkormányzat területén létesítendő kártyaterem a szerenesejátékról szóló 1991. évi XXXIV.
törvény (továbbiakban: Szjtv.) 29/B. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel-e. A jegyző
által kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalás hat hónapig használható fel a Szjtv. szerinti
engedély kiadása iránti eljárásban.

Hatálybalépés: 2017. július 6.
(MK. 2017. évi 109. szám)

A Kormány 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelete
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekröl szóló
309/20 14. (Xli. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm.rendelet hatályát kiterjeszti a hulladéklerakóra és annak
üzemeltetőjére. és meghatározza az adatszolgáltatás tartalmát.

Hatálybalépés: 2017. augusztus 5. és 2018.január 1.
(MK. 2017. évi 110. szám)

A Kormány 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelete
a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/20 17. (ÍV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A rendelet a végrehajtási rendeletet egy Új alcimmel egészíti ki, ami a közpénzekkel való
felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös szabályokat tartalmazza.

Új szabályként kerül bevezetésre, hogy az ismételt vagy tőbbrendbeli jogsértés esetén a
kormányhivatal jogellenesen elhelyezett reklámonként, illetve Pl akátonként 150 000 Forint
közigazgatási bírságot szab ki a reklámozóval és a médiahirdetésifelület-értékesitővel
szemben.

Hatálybalépés: 2017. július IS. és 2017. augusztus I.
(MIK. 2017. évi Ill. szám)

A Kormány 206/2017. (VII. 11.) Korni. rendelete
a 2017/2018. tanévrc vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a
Szabóky Adolf Szakképzési Osztöndijra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X.
25.) Korm. rendelet módosításáról

A rendelet megyénkénti bontásban listázza azokat a szakképesítéseket és ágazatokat, amelyet
a 2017/2018. tanévtől — szakképesítések az iskolai rendszerü képzésben támogatott, nem
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támogatott, valamint a korlátozottan támogatott szakképesítéseknek minősülnek, továbbá
meghatározza a támogatási keretszámokat fenntartónként és megyénként.
Hatálybalépés: 2017. július 19.
(MK. 2017. évi 114. szám)

A Kormány 207/2017. (VII. 14.) Korm. rendelete
a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/20 17. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A rendelet a közterület-felügyelet részére ir elő új kötelezettséget az alábbiak szerint:

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) I !G. -

ban meghatározott szabályok betartását a reklámhordozó helye szerint Illetékes
kormányhivatal ellenörzi. A kormányhivatal ellenőrzését a település közigazgatási területén a
közterület-felügyelet segíti .A közterület-felügyelet jogsértés észlelése esetén értesíti az
illetékes kormányhivatalt. amely e rendelettel módosított szabályok szerint köteles eljárni.
Hatálybalépés: 2017. Július 14.
(MK. 2017. évi 117. szám)

A Kormány 2 13/2017. (VII. 25.) Korm. rendelete
a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet és a fogvasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A rendelet - az abban részletezettek szerint-, egyes fogyasztóvédelmi ügyekben
fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt Jelöli ki.
Hatálybalépés: 2017. augusztus 2.
(MK. 2017. évi 120. szám)

A Kormány 2 10/2017. (VII. 25.) Korm. rendelete
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.
évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról

A rendelet a kárpótlás alapösszegét 2W7. évben 92 910 forintban állapítja meg, és a már
folyósított és megemelt összege közötti különbözet kilizetéséréről úgy rendelkezik, hogy arra
2W 7. január 1 -jére visszamenőleg hivatalból, legkésőbb 2017. augusztus 31 -éig kerül sor.
Hatálybalépés: 2017. július 30.
(MK. 2017. évi 120. szám)

A Kormány 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A rendelet értelmében 2017. június 1-jétől a korábbi 260 000 Ft helyett 390 000 Ft
támogatásra jogosultak a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető
szolgáltatók.
Hatálybalépés: 2017. július 27.
(MK. 2W7. évi 121. szám)
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A Kormány 216/2017. (VII. 26.) Korm. rendelete
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A rendelet az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyvvel kapcsolatos hatósági
eljárásra, valamint a törzskönyw pótlására irányadó szabályokat módosítja, továbbá lehetővé
teszi, hogy különleges rendszámtábla kerüljön felszerelésre a kerékpárszállító eszközökre.
Hatálybalépés: 2017. Július 29.
(MK.2017.évi l21.szám)

A Kormány 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelete
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A rendelet öt Korm.rendeletet módosít, további kettőt azonban hatályon kívül helyez.

A rendelet értelmében továbbá hatályát veszti az állami és önkormányzati nyilvántartások
együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról
szóló 142/20 15. (VI. 12.) Komt rendelet, továbbá az állami és önkormányzati nyilvántartások
együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 28/2015. (VI. 15.) BM rendelet.
Hatálybalépés: 2017. augusztus 8.
(MK. 2017. évi 125. szám)

A Kormány 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének javítása érdekében
történő módosításáról

A rendelet három kormányrendeletet módosít, ebből a két releváns módosítás az alábbi:

a) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm.rendelet módosítása szerint a bontási tevékenység
megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelemhez ezentúl majd mellékelni kell a
nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy műemléki jelentőségű területen végzett bontás
tudomásulvételéhez kötött tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatósághoz
történt bejelentés igazolását.

b) A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró
hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításával a Kormány a
műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki, amely e
minőségében nyilvántartást vezet a bejelentett és jogosult villanyszerelőkről, és a
kivitelezői jogosultsággal rendelkező vízszerelőkről.

A rendelet továbbá Budapest Főváros Kormányhivatalának, mint a már korábban,
egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként kijelölt szerv által ellátandó
feladatok körét bővíti.

Hatálybalépés: 2017. szeptember 1.
(MK. 2017. évi 123. szám)
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A Kormány 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelete
a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséröl és nyilvántartásáról

A rendelet alapján az ivóvíz-bekötővezeték építése, kivitelezése, továbbá a szennyvíz
bekötővezeték építése, kivitelezése tevékenységek végzését a rendelet I. számú mellékletét
képező nyomtatványon be kell jelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál, és ezzel egyidejűleg
okiratokkal kell igazolni a hatóság felé a meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét.

Hatálybalépés: 2017. szeptember I.
(MK. 2017. évi 123. szám)

A Kormány 2 19/2017. (VII. 31.) Korm. rendelete
a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáről

A rendelet alapján a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban:
VET.) 27. * (5) bekezdésben meghatározott ..saját bern/zúzás kereléhen történő csatlakozás
során legféljebbfazisozzként 10011 túláraniiédelmi szenvel védett és 1000 Vszühségszintet
meg nem haladó csadakozóberendezés létesítése, kivitelezése továbbá a VET. 27. (5)
bekezdésben meghatározott „sa/át bern/zúzás keretéheiz to ténő cswlako:ás során
esatlakoóberendezés létesitése, kivitelezése teljesítmény ésfL’szültségszbzr korlátozása ‚zélkür’
tevékenység végzését a rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatványon be kell jelenteni
a műszaki biztonsági hatóságnál. és ezzel egyidejüleg okiratokkal kell igazolni a hatóság felé
a meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét.

Hatálybalépés: 2017. szeptember I.
(MK. 2017. évi 123. szám)

III. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 6/2017. (VI. 8.) HM rendelete
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM
rendelet, valamint a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM
rendelet módosításáról
A rendelet legfontosabb módosítása, hogy módosul a katonai szolgálatra jelentkező által
kitöltendő. a háziorvosi, alapellátást végző Orvosi tájékoztatási nyomtatvány.

Hatálybalépés: 2017. június 9.
(MK. 2017. évi 84. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete
a lakossági gvógvszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről

A rendelet általános jelleggel szabályozza a lakossági gyógyszerellátás során képződött
gyógyszerhu]ladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet.
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A járó-. illetve a fekvőbeteg-szakellútást nyújtó egészségügyi szolgáltató a 2. (1) bekezdés
4. pont b) alpontja szerinti gyógvszerhulladék átvételét. gyűjtését. elszállítását és kezelését
biztosító rendszer e rendelet hatálvbalépésát követő 18 hónapon belül kerül kialakitásra.

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a humán gyógyszerek ás csomagolásuk
hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) FüM rendelet

Hatálybalépés: 2017. augusztus II.
(MK. 2017. évi 88. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete
az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről

A rendelet általános jelleggel szabályozza az egészségügyi szolgáltatónál képződő
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet.

A rendelet hatályba lépésével Hatályát veszti az egészségügyi intézményekben keletkező
hulLadék kezeléséről szóló 1/2002. (L 11.) EÜNI rendelet.

Hatálybalépés: 2017. augusztus 11.
(MK. 2017. évi 88. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelménvekről

A rendelet részletesen meghatározza a hulladékgazdálkodási kőzszolgáltatás körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményeket.

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet.

Hatálybalépés: 2017. augusztus II.
(MK. 2017. évi 88. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 143 EMMI rendelete
a 201 7/2018. tanév rendjéröl

A 2017/2018. tanév legfontosabb dátumai:

a) 20 17/2018. tanévben a tanhási év első tanitási napja 2017. szeptember I. (péntek) ás
utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek)

b) A tanitúsi év első Féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik
a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.
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c) Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. október 27. (péntek). a szünet utáni első tanítási nap 2017.
november 6. (hétfő).
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet elötti utolsó
tanitási nap 2017. december 22. (péntek). a szünet utáni első tanítási nap 2018. január
3. (szerda).
A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig (arL A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2018. március 28. (szerda). a szünet utáni első tanítási nap 2018. ápriLis 4.
(szerda).

d) A tanév első félévében az írásbeli érettségi vizsgaidőszak 2017. október 13. napjától és
2017. október 27. napjáig tart.

A szóbeli érettségi vizsgaidőszak lebonyolításának időtartama emelt szintű vizsgák
esetében 2017. november 9—13.. középszintű vizsgák esetében 2017. november 20—
24.

e) A tanév második félévében az írásbeli érettségi vizsgaidöszak 2018. május 4. napjától
2018. május 28. napjáig tart.

A szóbeli érettségi vizsgaidőszak lebonyolításának időtartama emelt szintű vizsgák
esetében 2018. június 7—14.. középszintű vizsgák esetében 2018. június 18—29.

Hatálybalépés: 2017. szeptember 1.
(MK. 2017. évi 90. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 15/2017. (Vi. 22.) EMMI rendelete
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A rendelet öt rendeletet mellékleti módosítását tartalmazza.

Hatálybalépés: 2017. július 1., 2017. augusztus 1.
(MK. 2017. évi 96. szám)

A Minisztcrelnöksé2et vezető miniszter 1812017. (Vi. 27.) MvM rendelete
a közbeszerzési és tervpályázati hirdctmények feladásának, ellenőrzésének és
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről,
valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 34/2015. (Xi. 2.) MvM rendelet
módosításáról

A módosítás értelmében az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés Közbeszerzési
Adatbázisba történő feltöltésével egyidejűleg az ahhoz tartozó és annak tartalmával
megegyező elektronikus adatlapot is ki kell tölteni.

Hatálvbalépés: 2017. június 28.
(MK. 2017. évi 100. szám)
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A földművelésüEvj miniszter37/2017. (VII. 6.) FM rendelete
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról

A rendelet megváltoztatja a fogalom meghatározásokat, módosítja azt, hogy kinek a
kötelezettsége az összefoglaló Jelentés elkészítése ás megküldése, valamint a kódszám helyett
az azonosító kód használatát vezeti be.

Hatálybalépés: 2017. augusztus 5. és 20l8.január I.
(MK. 2017. évi 110. szám)

A földművelésüwyi miniszter 35/201 7. (VII. 6.) FM rendelete
egyes agrárpolitikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Összesen négy agrár tárgyú rendeleti módosítást tartalmaz. ebből a két releváns módosítás az
alábbi:

a) A termésbecslésről szóló 6/2014. (II. 6.) VM rendelet akként módosul, hogy az Országos
jelentés eredménye a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételre kerül.

b) A kárenyhítési hozzájárulás megflzetésével, valamint a kárenyhítő juttatás
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2W4. (Xl. 25.) FM rendelet
módosítása meghatározza, hogy mit kell a hozamcsökkenést okozó káresemény
bekövetkezésének időpontjának tekinteni, továbbá változik a hozamérték-esökkenés
kiszámításához szükséges referencia hozamérték kiszámításának alapja, valamint módosul a
kárenyhítő juttatásra vonatkozó jogosultság megállapításának a feltétele, és a juttatás
meghatározásának számítási módszere.

Hatálybalépés: 2017. július 7.
(MK. 2017. évi 110. szám)

A földmüvelésüyi miniszter36/2017. (VII. 6.) FM rendelete
a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból
származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási koekázatkezelési rendszer
működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló
pénzforrás felhasználásáról

A rendelet meghatározza a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben közvetlenül részt
vevő szervezeteket, amelyben a Magyar Allamkincstár az agrárkárenyhítési szerv, a megyei
kormányhivatal fbldművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási
hivatala pedig az agrárkar-megállapító szerv funkcióját tölti be. A rendelet szabályozza a
kockázatkezelési adatbázis működéséhez szükséges adatok körét. az adatbázisba történő
adatszolgáltatás és az azokhoz való hozzáférés részletszabályait, valamint dönt a rendszer
működtetéshez és fejlesztéséhez szükséges forrásokról, és azok felhasználásáról.

Hatálybalépés: 2W 7. július 9.
(MIK. 2017. évi 110. szám)
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Az i2azsáüvi miniszter 9/2017. (VII. 18.) INI rendelete
a cégbejegyzési eljárás ős a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM
rendelet és a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (Vi. 1.) IM rendelet módosításáról

A rendelet a cégbejegyzési eljárással kapcsolatban módosította a cégbejegyzési kérelmet.

A rendelet a székhelyszolgáltatások tekintetében pedig előírja, hogy az e rendelet
hatálybalépésekor már fennálló székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt a felek
kötelesek legkésőbb 2018. június 30-ig az e rendeletben előírt feltételeknek megfelelően
módosítani. és ha írásbeli szerződés korábban nem jött létre, a szerződést írásba foglalni,
ellenkező esetben az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhclyszolgáltatási
szerződés a 2018. június 30-át követő napon hatályát veszti.

Hatálybalépés: 2017. július 19.
(MK. 2017. évi 118. szám)

A Miniszterelnökséet vezető miniszter 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelete
az anyakönyvi szakvizsgáról

A rendelet részletszabályokat tartalmaz az anyakönyvi szakvizsga típusaira vonatkozóan,
továbbá meghatározza a vizsga letételére jogosult személyek és a vizsga megszervezésére
jogosultak körét, a felkészítő tanfolyam és a vizsga menetét, a vizsgabizottság összetételét. A
rendelet mellékletét képezi a vizsgára történő jelentkezési lap, a szakvizsga témaköreinek a
meghatározása, a vizsga szabályzat, valamint a sikeres vizsga esetén kiállítandó bizonyítvány.

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (Ill.
6.) IRM rendelet

Hatálybalépés: 2017. augusztus 8.
(MK. 2017. évi 125. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelete
az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázositószerekkel végzett tevékenység
szabályairól

A rendelet a fogalom meghatározásokon túl tartalmazza az egészségügyi kártevőirtó
tevékenység engedélyezésének részletes szabályait, az irtószer, gázosítószer beszerzésére,
árusítására, szállítására, raktározására, alkalmazására vonatkozó előírásokat, valamint az
irtószerek és gázositószerek alkalmazására vonatkozó kockázatesökkentő szakmai, továbbá
különleges előírásokat.

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az
egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010.
(I. 26.) EÜM rendelet.

Hatálybalépés: 2017. augusztus 22.
(MK. 2017. évi 125. szám)
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A földművelésü2yi miniszter 39/2017. (VIII. 7.) FNI rendelete
a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú
támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

A rendelet összesen nyolc agrártárgyú rendeletet módosít akként, hogy a támogatások
igénylésének a határidejét, az igénylés módját és az igényelhető összeget részletesen
meghatározza az érintett támogatás típusok tekintetében.

Hatálybalépés: 2017. augusztus 8.
(MK. 2017. évi 125. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 17/2017. (VIII. 10.) EMMI rendelete
az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 1312017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Bevezeti a „települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményeknek való megfelelőség” fogalmát.

Hatálybalépés: 2017. augusztus 10.
(MK. 2017. évi 127. szám)

A ncmzet2azdasá2i miniszter 20/2017. (VII. 31.) NCM rendelete
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések
üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó
támogatásról

A rendelet szerinti vissza nem térítendő támogatást az Automata Felügyeleti Egység (a
továbbiakban: AFE) értékesítésében és telepítésében közreműködő. továbbá felügyeleti
szolgáltatást nyújtó, a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő, felügyeleti
szolgáltató igényelheti az üzemeltetök részére kedvezmény útján történő érvényesítés
céljából. A rendelet részletesen szabályozza az állami támogatási szabályokat, a támogatás
mértékét és igénybevételének feltételeit, továbbá a támogatás jogszerű igénybevételének
utólagos ellenőrzését.

Hatálybalépés: 2017. július 31.
(MK. 2017. évi 123. szám)
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének

rendeletei

A Maar Ener2etjkaj és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/20 17. (VII. 28.)
MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek
beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
szóló 1/2014. (Ill. 4.) MEKH rendelet módosításáról

A rendelet értelmében módosulnak a villamosenergia-ellátással kapcsolatos hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjai.

Hatálybalépés: 2017. augusztus 28.
(MK. 2017. évi 122. szám)

A Ma2var Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 9/2017. (VII. 28.)
MEKH rendelete
egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról

A rendelet három kormányrendeletet módosít. ebből a leglényegesebb módosítás az alábbi:

A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (Xl. 14.) MEKH rendelet módosítása a
csatlakozási díj megt3zetése alóli mentesség Új esetkörét vezeti be.

Hatálybalépés: 2017.július 31. és 2017. augusztus 15.
(MK. 2017. évi 122. szám)

V. Kormányhatározatok

A Kormány 1325/20 17. (VI. 8.) Korm. határozata
az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő
ellátásához szükséges intézkedésekröl

A határozat rendelkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatainak a
kormányablakokba való átköltözéséröl. és meghatározza ennek az ütemten’ét.

Békés tekintetében a NAV ügvfélszolgálata -2018. január I. hatúridövel - a Kossuth Lajos u.
4. szám alá a kormányablakba kerül útköltöztetésre.

(MK. 2017. évi 85. szám)
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A Kormány 1326/2017. (VI. 8.) Korm. határozata
a kerékpárút-fejlesztések és egyéb közlekedési és turisztikai infrastruktúra-beruházások
megvalósításával kapcsolatos közműkiváltások felülvizsgálatáról

A Kormány kiemelten fontosnak tartja a kerékpárút-fejlesztések, és egyéb közlekedési és
turisztikai infrastruktúra-beruházások idő- és költségtakarékos, hatékony megvalósítását.
Ennek érdekében egyetért azzal, hogy a kerékpárút-fejlesztések és turisztikai infrastruktúra-
beruházások megvalósítása során a közművek kiváltását — a műszakilag kltétlenül szükséges
mértéken túl — mellőzni kell, valamint az előbb nem nevesített közlekedési infrastruktúra-
beruházások megvalósítása során támogatja a közművek kiváltására vonatkozó szabályok
egvszerűsítésé és eljárásrendjének egységesitésé. valamint többek között egyetért azzal, hogy
a közlekedési inüastwktúra-beruházások megvalósítása során a közművek kiváltásának
mellőzésére a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóság ilyen tartalmú döntése alapján is sor
kerülhessen.

(MK. 2017. évi 85. szám)

A Kormány 1379/2017. (VI. 15.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program eredményes megvalósításához
kapcsolódó intézkedésekről

A Kormány egyetért a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban:
TOP) módosításának indokoltságával „az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás támogatása minden ágazatbaW tematikus célkitűzés tekintetében a TOP
eredményes megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert. hogy
gondoskodjon a TOP végrehajtásáért Felelős irányító hatóság útján a TOP módosításáról szóló
javaslat elkészítéséről az 1. pont szerint és a módosítási javaslatnak az érintett monitoring
bizottság elé terjesztéséről.

(MK. 2017. évi 91. szám)

A Kormány 1382/2017. (VI. ló.) Korm. határozata
egyes köznevelési szakmai testületckről

A Kormány a központi államigazgatási szervekről. valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. (1) bekezdése alapján a
társadalmi szervezetekkel történő együttműködés erősítése érdekében létrehozza és működteti
az Országos Köznevelési Tanácsot, az Országos Nemzetiségi Tanácsot, valamint a
Köznevelés-stratégiai Kerekasztalt.

(MK. 2W7. évi 92. szám)

A Kormány 1443/2017. (VII. 4.) Korm. határozata
a Bejárható Magyarország Keretprogramról szóló 1184/2013. (IV. 9.) Korm. határozat
módosításáról

A rendelet a Keretprogram részévé emeli az elektromos hajózást.

(MK. 2017. évi 107. szám)
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A Kormány 1454/2017. (VII. 14.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló
1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány elfogadta a Kormány részére bemutatott, a „Közigazgatás- és Közszolgáltatás
fejlesztési Stratégia 2014—2020” című tervdokumentumot (a továbbiakban: Stratégia),
valamint annak az „Akcióterv a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiához”
című 1. mellékletét és az „Akciótervben szereplő fejlesztések tervezett célértékei” című 2.
mellékletét, és egyúttal felhívta a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon
azok kormányzati honlapon történő közzétételéről

(MK. 2017. évi 117. szám)

A Kormány 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozata
a Nemzeti Infokommunikáciús Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a
Digitális Jólét Program 2.0-ről, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak
2017—2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák,
gazdaság és közigazgatás további fej lesztéseiről

A Kormány elfogadta a „Digitális Jólét Program 2.0” című stratégiai dokumentumot.
Megvalósítandó célként kerül megfogalmazásra az 5G technológia mihamarabbi bevezetése,
az internetszolgáltatás 5%-os általános forgalmi adókulccsal adózó termékek és szolgáltatások
körébe sorolása, valamint a korszerű digitális inüastruktúra fejlesztése mind a magán-, mind
pedig a köz-, és versényszférában.

A Kormány deklarálja, hogy kiemelkedően fontosnak tartja a helyi, települési és térségi
közösségek digitális fejlesztési programjainak, illetve az Okos Város (Smart City) fejlesztések
támogatását, ezért elrendelte egy Okos Város munkacsoport, illetve Okos Város és Okos
Térség közigazgatási mintaprojekt létrehozását, valamint az Okos Város megoldások
megjelenítését a kormánytisztviselői és köztisztviselői képzésekben.

(MK. 2017. évi 119. szám)

A Kormány 1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

A Kormány a határozattal elfogadta a védelmi felkészítés 2017. évi feladattervét, és az
érintetteket a végrehajtás foganatositására felszólította.

A felkészítési terv szerint
a Honvédelmi Minisztérium által irányított „Országos Haditoma Verseny” keretében a
honvédelmi igazgatás területi szintjein lebonyolítandó honvédelmi versenyek és más
rendezvények szervezésért és végrehajtásáért, továbbá
a védelmi igazgatás rendszerében központi, területi, helyi és települési szinten
honvédelmi igazgatási feladatot ellátók továbbképzésééd - a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar közreműködésével

a helyi védelmi bizottságok is felelősként vannak megjelölve.

(MK. 2017. évi 120. szám)
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A Kormány 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

A Kvtv. 17. *-a és 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet, XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú
humánszolgáltatások alcím, 8. Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások
jogcímcsoport legfeljebb 6255 millió Forint összeggel történő túllépését.

(MK.2017.évi lll.szám)

A Kormány 1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és egyes fejezetek
közötti előirányzat-átesoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, 9 974 500 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el -

elszámolási kötelezettséggel- Kvtv. I. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és
kiadásai fejezet, 37. Hozzájárulás az Eti költségvetéséhez cím, 2. GNI alapú hozzájárulás
alcím terhére. a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 24. sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, II.
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Allami, önkormányzati és
egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára, az 1. melléklet szerint.

(MK. 2017. évi 126. szám)

Békés, 2017. augusztus 18.

Támok Lászlóné
jegyző
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