
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató Békés Város Képviselő-testületének a fontosabb

3
jogszabályi változásokról

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés

Szabóné dr. ‘ass Orsolya jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. augusztus 31-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. 129. szám.

I. Törvények

A vizsgált időszakban nem került sor törvény megalkotására.

II.A Kormány rendeletei

A Kormány 228/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelete
az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.)
Korm. rendelet módosításáról

A módosítást értelmében a pártfogó felügvelői szolgálat és a jogi segítségnyújtó szolgálat is
az emberkereskedelem áldozatává vált személy azonosítását végző szervnek minösül.

Fontos változás. hogy ezentúl nem szükséges a beszélgetésbe bevont személy írásos
hozzájárulása ahhoz. hogy az azonosítást végző szerv a beszélgetésbe bevont személyről.
mint valószinűsithetően emberkereskedelem áldozatáról. az azonosító adatlap egyidejű
megküldésével. haladéktalanul értesítse a területi áldozatsegi tő szolgálatot.

2018. január 1-től a területi áldozatsegitő szolgálat értesítésének, az azonosító adatlapnak az
Igazságügyi Minisztérium által országosan, egységesen működtetett webalapú rendszeren
(továbbiakban: Rendszer) keresztül való megküldésével is meg kell történnie.
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Az érintett személy korábbi írásos hozzájárulására ezentúl az adatlapnak a Rendszerben
történő rögzhésnek a feltétele lesz.

Jelen rendeleti módosítás ismertetésére azért került sor, mert a köznevelési intézmények, az
egészségügyi szolgáltatók, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szolgálatok - mint
azonosítást végző szervek -‚ az emberkereskedelem áldozatává vált személy azonosítására
irányuló eljárás szabályainak ismeretében érintettek.

Hatálybalépés: 2018. január I.
(MK. 2017. évi 129. szám)

A Korniány 230/20 17. (VIII. 14.) Korm. rendelete
a közszolgálati tisztviselők képesitési előirásairől szóló 2912012. (III. 7.) Korm. rendelet
módosításáról

A módosítással érintett rendelet 3. számú melléklete került módosításra.

Hatálybalépés: 2017. augusztus 15.
(MK. 2017. évi 129. szám)

A Kormány 240/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az áflalkisérletekről szóló 40/2013. (II. 14.)
Korm. rendelet módosításáról

a) a parlagfYí elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 22112008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása értelmében a
parlag[Yí elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal helyett a Magyar Allamkincstárra] kell közölni.

b) A rendelet az állatkísérletekröl szóló 4012013. (II. 14.) Korm. rendelet tárgyi hatályát
módosítja.

Hatá]ybalépés: 2017. szeptember2.
(MK. 2017. évi 136. szám)

III. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetazdasá2i miniszter 22/20 17. (VIII. 17.) NGNI rendelete
a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök
mérésteehnikai követelményeiről

A rendelet jelentősen módosítja a követelmények rendszerét.

Hatálybalépés: 2017. augusztus 22.
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(MK. 2017. évi 130. szám)

A honvédelmi miniszter 9/2017. (VIII. 31.) HM rendelete
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A módosítás értelmében önkormányzati tulajdonú. a honvédelemén Felelős miniszter által
vezetett minisztériumi (a továbbiakban: HM) rendelkezésű lakás esetében kiüritési téritésben
a bérlőnek a lakás fekvése szerint illetékes helyi lakásgazdálkodási szervhez a lakásbérlet
megszűnését és a lakás bérbeadó részére történő visszaadását metwlőzően benyújtott előzetes
szándéknyilatkozata alapján lehet megállapodni.

Ezen túlmenően az önkormányzati tulajdonú, HM rendelkezésű lakás esetében kiürítési
térítésben csak akkor lehet megállapodni, ha a lakásra a honvédelmi szervet a HM
rendelkezési jog a lakásbérlet megszűnését követően továbbra is megilleti.

Önkormányzati tulajdonú. HM rendelkezésű lakás esetében az előző Feltételek fennállása
esetén a lakásbérleti szerződés közös megegvezéssel történő megszüntetése hiányában a
kiüdtési tédtésben
a bérlő felmondása esetén is meg lehet állapodni.

Hatálybalépés: 2017. szeptember 8.. 2017. november I., 2018.január I.
(MK. 2017. évi 138. szám)

A röldművelésüi miniszter14/2017. (IX. 53 FM rendelete
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesitendö „Hclyes Mezőgazdasági és Környezeti Allapot” fenntartásához szükséges
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának
meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

A módosítás értelmében a gémeskutak megőrzési kötelezettsége vonatkozásában a 2010. évi,
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által felmért állapot számít kiindulási
alapnak.

A rendelet továbbá módosítja a táj jellegzetességeinek megőrzésére vonatkozó elöírásokat.

Hatálybalépés: 2017. augusztus 22.
(MK.2017.évi l41.szám)

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint
az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A MaEvar Nemzeti Bank elnökének 21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelete
megújított 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

2017. augusztus 24. napján a Magyar Nemzeti Bank kibocsátja a megújított 1000 forintos
címletű bankjegyet.

Hatálybalépés: 2017. augusztus 24.
(MK. 2017. évi 134. szám)
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A Ma2var Nemzeti Bank elnökének 22/2017. (VIII. 23.) MNB rendelete
1000 forintos címletű bankjeek bevonásáról

A rendelet az Új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról
szóló 5/2006. (111. 23.) MNB rendelettel, valamint az Új biztonsági elemekkel ellátott 1000
forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 5/2009. (II. 14.) MNB rendelettel kibocsátott
1000 forintos címletű bankjegyet a forgalomból kivonja. A bevonás hatámapja: 2018. október
31.

Hatálybalépés: 2018. október 31.
(MK. 2017. évi 134. szám)

V. Kormányhatározatok

A Kormány 152 1/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Lovas-terápiás Központ és Országos szolgáltatási hálózat kialakításának támogatásáról

A Kormány a Kincsem Nemzeti Lovas Programban meghatározott célokkal összhangban
egyetért a hátrányos helyzetű, fbgyatékkal élő gyermekek. liatal felnőttek számára preventív,
hiánypótló egészségfejlesztő célú Lovas-terápiás Központ (továbbiakban: Központ) és
országos szolgáltatási hálózat létrehozásának (a továbbiakban: fejlesztési program)
szükségességével.

Mindezekkel egyidejűleg a Kormány - 2017. október 31-i határidővel - felhívta az emberi
erőforrások miniszterét. hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a Központ és
Országos szolgáltatási hálózat kialakításához szükséges beruházáshoz kapcsolódó
feladatokról. valamint a beruházás részletes költség- és ütemtervéről.

A Kormány felhívta az érintett minisztereket. hogy gondoskodjanak a beruházáshoz
kapcsolódó kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges Forrás biztosításáról.

A fejlesztési program keretében Fóton. a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar
Egyesület (a továbbiakban: NGYSZ) által használt területeken valósulna meg a Központ.

(MK. 2017. évi 129. szám)

A Kormány 1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Vízügyi igazgatási szervek bérfejlesztésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak két ütemben — 2017. szeptember
l-jével és 2018. január l-jével átlagosan 15-15 százalékkal - történő bérfejlesztéséről
határozott. és a felhívta a nemzetgazdasági minisztert. hogy egyrészről gondoskodjon a
szükséges költségvetési források biztosításáról, valamint a bérfejlesztés második ütemének
megvalósítása érdekében terjessze elő a Kormány részére a szükséges jogszabály módosítási
javaslatokat.

(MK. 2017. évi 129. szám)
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A Kormány 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga
támogatásáról és ingyenessé tételéről

A határozat szerint a Kormány 2018. január 1-jétől meg kívánja téríteni az oktatási ágazati
jogszabályokban meghatározott, 35. életévét be nem töltött magyar és nem magyar
állampolgárok részére. az oktatási ágazati jogszabályokban meghatározottak szerinti nyelvből
sikeresen letett
a) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga Vagy ezzel egyenértékű emelt szintű Idegen nyelvű
érettségi vizsga, vagy
b) komplex felsőfokú (Cl) ne1vvizsga
ne1vvizsga díját az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának
megfelelő összeghatárig.

A határozat értelmében, amennyiben az érintettek a nyelvvizsgát nem egy időben, hanem
részvizsgánként. de még a 35. életév betöltését megelőzően szerzik meg, abban az esetben az
időben második részvizsga díja kerül megtérítésre.

(MK. 2017. évi 129. szám)

A Kormány 1520/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata
a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges
állami beavatkozás kiterjesztéséről

A Kormány legfeljebb, mintegy 2 milliárd forint összegben, a hazai költségvetés terhére
nyújtandó állami támogatási konstrukció formájában kívánja a madádnikienza által leginkább
sújtott baromfWeldolgozó vállalkozásokat támogatni.

(MK. 2017. évi 129. szám)

A Kormány 1563/2017. (VIII. 28.) Korm.

_______

a 2020. évi budapesti Eucharisztikus
Világkiállítás megrendezése érdekében
Vásárközpont és egyes kapcsolódó
biztosításáról

A fővárosunkban kerül megrendezésre 2020. évben az Euchadsztikus
202!. évben pedig a Vadászati Világkiállítás. Mindkét esemény helyszíne
Budapesti Vásárközpont lesz, amelynek a fejlesztéséről döntött a Kormány
hogy mindkét esemény méltó módon kerülhessen megrendezésre.

(MK. 2017. évi 136. szám)

A Kormány 1569/20 17. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Családügyi Kabinetről

A koniiányhatározatta! létrehozott Családügyi Kabinet feladata a kormányzati előterjesztések,
kormányzati fejlesztési programok, kormányzati szakpolitikai stratégiák, valamint a központi
költségvetésről szóló törvény tervezetének népesedés- és családpolitikai szempontból való

határozata
Világkongresszus és a 2021. évi Vadászati
megva!ósítandó. a HUNGEXPO Budapesti

fejlesztések elvégzéséhez szükséges forrás

Világkongresszus,
a HUNGEXPO

azzal a céllal,
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vizsgálata és véleményezése. továbbá a családpolitikai intézkedések rendszerének és
eredményességének folyamatos vizsgálata, valamint javaslattétel a Kormány számára egyes
népesedéspolitikai szempontból fontos jelenségek vizsgálatára.

A Kabinet elnöke az emberi erőforrások minisztere. tagjai miniszterelnök általános helyettese,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, az igazságügyi
miniszter. a miniszterelnök kabinettZ5nöke.

A Kabinet szükség szerint, de legalább havonta két alkalommal ülésezik.

A működésének részletes szabályait u Kabinet elnöke által megállapított ügyrend határozza
meg.

(MK. 2017. évi 136. szám)

A Kormány 1582/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Niegyei Jogú Város
Onkormányzatának a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakításához támogatás
biztosításáról

A Kormány összesen legfeljebb 2 259 814 000 forint összegű központi költségvetési
támogatás biztosításával támogatja Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkormányzatát a
békéscsabai Wenckheim turista- és kerékpárút kialakításáért.

(MK. 2017. évi 136. szám)

A Kormány 1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Zártkerti Program létrehozásáról

A Kormány a vidéki táj fenntartás érdekében. továbbá a zártkeni ingatlanokon meglévő
genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme. a külterületeken folytatott szőlő és
gyümölcstentesztés fennmaradása céljából Zártkerti Program Létrehozásáról döntött.

A program célja. hogy a pályázatok révén elősegítse a zánkerti inimtlanok mezőgazdasági
hasznosítását, és a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó életforma fenntartását.

A kormányhatározat értelmében a központi költségvetés terhére a Kormány 2017 és 2019
között, évi 2000,0 millió forintot biztosít a pályázatok flnanszírozásához.

(MK. 2017. évi 136. szám)

A Kormány 1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata
az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről

A Kormány a bankkártya-elfogadó helyek számának bővítése érdekében. telephési támogatás
bevezetéséről döntött, és a támogatás fedezetére a 2017. évi központi költségvetés terhére
2400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el elszámolási, a Fel nem használt rész
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel.

(MK. 2017. évi 136. szám)
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A Kormány 1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a közszolgálati ellenőrzésük 2017. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont
szen’ekről

A Kormány — a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával — közszolgálati ellenőrzést
rendelt el a 2016. január L napjától 2017. június 30. napjáig lao’ időszak munkáltatói
intézkedései tekintetében, a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek polgármesteri
hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál foglalkoztatottakra vonatkozóan.

A vizsgálat tárgya:
a) a jogviszony megszűnések ás jogviszony megszüntetések jogszerűségének vizsgálata -

különös tekintettel a megszűnéssel és megszüntetéssel összefüggésben teljesített kifizetések
jogszerűségére-,
b) a teljesítményértékelés gyakorlatának vizsgálata a személyi illetménnyel. az alapilletmény
eltédtéssel ás a címadományozással érintett köztisztviselők esetében,
c) a tartalékállományba (TARTINFO-ba) helyezés gyakorlatának vizsgálata.

Az ellenőrzés határideje 2017. október 31. napja.

(MK. 2017. évi 141. szám)

A Kormány 1607/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve
garanciavállalásra vonatkozó ügvleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati
hozzájárulásról

A Kormány az ügyletekröl az I. mellékletben foglaltak szerint dönt. az engedélyezett
ügyletek 2017. évben történő megkötéséhez az a)—e) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel
járul hozzá:
a) az önkonnányzat az I. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé
eltérhet, ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az
ügyletből. mint amekkora az 1. mel]éklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező
kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az I. mellékletben szereplő fejlesztésekre
lehet fordítani.

(MK. 2017. évi 141. szám)

A Kormány 1608/2017. (IX. 5.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügvleteihez történő 2017. májusi előzetes
kormányzati hozzájárulásról

A Kormány az ügyletekröl az I. mellékletben foglaltak szerint dönt. az engedélyezett
ügyletek 2017. évben történő
megkötéséhez az a)—c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletédékek teljes összegétől
lefelé eltérhet, ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
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b) a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot
keletkeztethet az ügyletből, mint amekkora az I. melléklet szerint az ügyletböl az adott év
végéig keletkezö kumulált adósságösszeg;
c) Fejlesztési célú ügylet esetében a hitelt csak az I. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet
fordítani.

(MK.2017.évi 141.szám)

A Kormány 1622/2017. (IX. 7.) Korm. határozata
az egyházi Jogi személyek foglalkoztatottjai 2017. é’i kompenzációjának űnanszírozása
érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a közszférában. az egyházi jogi személyek által foglalkoztatottjainak a 2017. évi
kompenzációjának finanszírozása érdekében 900,0 millió forint egyszeri átcsoportositását
rendeli cl a 2017. évi központi költségvetés terhére.

(MK. 2017. évi 142. szám)

Békés, 2017. szeptember 13.

Támok Lászlóné
jegyző

8


