
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. október 26-i ülésére

Sorszóm: Tárgy:

a Tájékoztató Békés Város Képviselő-

3 testületének a fontosabb jogszabályi
• változásokról

Döntéshozatal módja: Télwnénvező bizousái:

Egyszerű szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkúvzíwiw:

Nyílt ülés Szabóné dr. Vass Orsolya jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. szeptember 28-i testületi ütés óta eltelt időszakban — a Képviselö-testület
tájékoztatása szempontjából — az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg Magyarország
hivatalos lapjában. A legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny a 2017. 162. szám.

I. Törvények
2017. évi CV. törvény
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról Szóló 2016. évi CLXXIV. törvény
módosításáról

A törvény 2017. október 1. napjáig biztosított határidőt a települési önkormányzatoknak a
reklámok. reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelménveiről.
feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati
rendeletek megalkotására, illetve módosítására, továbbá a településképi rendelet és az arculati
kézikönyv megalkotásának határidejét 2017. december 31. napjára módosította.

Hatálybalépés: 2017. szeptember 29.
(MK. 2017. évi 156. szám)

2017. évi CVI. törvény
a Büntető Tönénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós
bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében

A Btk. XXVII. fejezetében meghatározott bűncselekmények büntethetöségének elévülését
tizenkét évre emelte a törvény.
Hatálybalépés: 2017. szeptember 28.
(MK. 2017. évi 156. szám)
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II.A Kormány rendeletei

A Kormány 1669/20 17. (IX. 15.) Korm. határozata
a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017—2018. évekre vonatkozó szakpolitikai
programjáról

A Kormány elfogadta a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 20 13—2020 szóló 80!2013. (X. 16.)
OGY határozatban foglalt feladat végrehajtása érdekében készített, a kormányhatározat I.
melléklete szerinti szakpolitikai programot, amely program többek között azt tűzte ki céljául,
hogy

a) támogassa
• a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok helyi szerepvállalását, illetve

koordinációs tevékenységét,
a gyermekvédelmi intézményekben élő gyermekek és Fiatalok Számára a
célcsopon sajáwsságaihoz is illeszkedő drogprevenciós programok
megvalósítását, továbbá a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára
a kapcsolódó módszettan kidolgozását,

• a szociális és szocializációs problémák megoldásában Illetékes segítő szakmák
iskolai jelenlétét. a nem pedagógus végzettségű segítő hivatású szakemberek
munkájának kábítószer-prevenciós irányú felkészültségét.

• az egészségügyi alapellátás szakemberei számára felkészitő foglalkozások
tartását;

b) biztosítsa
• továbbképzések megtartásával a személyes gondoskodást nyújtó gyemiekjóléti

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások. valamint a javitóintézeti
ellátás drogmegelőzési és -kezdési feladatainak hatékony ellátását,
az egészségügyi és a szociális ellátórendszer szenvedélybeteg-ellátási
szükséglethez igazodó kapacitásbővítését, külőnös tekintettel a droghasználók
kezelését szolgáló közösségi. alacsonyküszöbű és rehabilitációs ellátások
fejlesztésére;

c) Javítani kell a veszélyeztetett személyek azonosítására alkalmas szűrővizsgálatok
elérését és alkalmazását, valamint az ezekhez kapcsolódó tanácsadásokhoz történő
hozzáférést;

d) intézkedési tervet kell kidolgozni a hátrányos helyzetű lakosság körében
beazonosítható kábítószerhasználat visszaszorítása érdekében.

Hatálybalépés: 2017. szeptember 21.
(MK. 2017. évi 148. szám)

A Kormány 273/2017. (IX. 20.) Korm. rendelete
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendhen
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/20 11. (XI I. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatálybalépés: 2017. szeptember 21.
(MK. 2017. évi 151. szám)
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A Kormány 274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelete
az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő
minimális szolgáltatási díjról

Az iskolaszövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet számára fizetendő minimális
szolgáltatási óradíj összege — amely a rendelet értelmében nem csökkenthető levonás.
visszatédtés vagy kedvezmény útján - megegyezik a minimálbér egy órára vetített összegének
1,1 78-szorosával.

A rendelettel hatályát veszti az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási
díjról szóló 199/2015. (VII. 23.) Korm.rendelet.

Hatálybalépés: 2017. szeptember 22.
(MK. 2017. évi 152. szám)

A Kormány 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelete
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A kormányrendelet öt rendeletet módosít.

Hatálybalépés: 2017. szeptember22. és 2017. október6.
(MK. 2017. évi 152. szám)

A Kormány 276/20 17. (IX. 21.) Korm. rendelete
a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.)
Korm. rendelet módosításáról

A módosítás értelmében az az EGT-állampolgár, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. * (2a) bekezdése szerint őregségi teljes nyugellátásban
részesül, 50%-os kedvezményes belépödij tizetésével látogathatja a muzeális intézmények
állandó és időszaki kiállításait.

Hatálybalépés: 2017. október 1.
(MK. 2017. évi 152. szám)

A Kormány 277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelete
a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló
21312004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása értelmében az amatőr sportolók
sporton’osi vizsgálatát - sporton’osi szakképesítés nélkül is - elvégezheti a sportoló
háziorvosa vagy házi gyermekon’osa az OSEI szakmai irányelveiben és módszertani
leveleiben meghatározott protokoll szerint. A rendelet azonban kötelezi az orvost, hogy a
Rendelet 7. * (4) bekezdés és a 8. * (1) bekezdése szerinti sportonosi vizsgálat elvégzését
követő 3 munkanapon belül a Rendelet mellékletének 1—3. pontja szerinti adatok
megküldésével tájékoztassa az Országos Sportegészségügyi Intézetet (a továbbiakban: 056).
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Ha a háziorvos, házi gyermekorvos vállalja a Rendelet 5. a), b) és h) pontjában foglalt
feladatok ellátását. erről írásban tájékoztatnia kell a települési önkormányzat jegyzőjét és az
OS El-t.

A háziorvos, házi gyerrnekon’os nevét, rendelésének helyét és idejét a települési
önkormányzatjegyzöje a háziorvosi szolgálat hivatalos honlapján vagy más módon, valamint
az OSEI a hivatalos honlapján kőzzéteszi.

Hatálybalépés: 2017. szeptember 22.
(MK. 2017. évi 152. szám)

A Kormány 291/2017. (X. 3.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (1. 20.) Korm.rendelet módosításáról

Több ponton módosulnak a diákhitellel kapcsolatos részletszabályok.
Közvetett módon a Kormány családok támogatását szolgáló intézkedésnek tekinthető az
Újonnan bevezetett. a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére irányuló kérelem lehetősége,
amelyet a hitelfelvevő nő a várandósságának 91. napjától nyújthat be a Diákhitel
szervezethez.
További kedvezmény az a szabály, miszerint a hitelfelvevő nő második gyermeke
megszületése vagy örökbefogadása esetén a fennálló hallgatói hiteltartozása ötven
százalékának megfelelő összegű, harmadik vagy további gyermeke megszületése vagy
örökbefogadása esetén a fennálló tartozása száz százalékának megfelelő összegű vissza nem
térítendő állami támogatásban (a továbbiakban: gyermektámogatás) részesül. ha a
gvermektámogatás iránti kérelmét — a Diákhitel szervezet áLtal e célra rendszeresített
nyomtatványon — benyújtja a Diákhitel szervezethez.

Hatálybalépés: 2018. január I.
(MK.2017.évi l61.szám)

A Kormány 292/20 17. (X. 5.) Korm. rendelete
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti
Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan
úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

a) közlekedési igazgatási feladatokkal össze6igő hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséröl szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása értelmében a közúti
áwhjvarozás és a személyszállítási tevékenység Kormány által meghatározott célzott
ellenörzésével összefüggésben— ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi — a
másodfokú hatósági jogkört a miniszter gyakorolja.

b) A Nemzeti TengeIysúlmérö Rendszer kialakításával és működtetésével. valamint a
jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott birságokkal ősszeftiugö egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet
módosítása szerint, nem lép hatályba a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Komi.
rendeletnek azon módosító rendelkezése, miszerint a másodfokú hatósági jogkört - ha
a fellebbezést törvény lehetővé teszi - a miniszter gyakorolta volna a Kkt. 21. * (1)
bekezdés d) és i) pontja szerinti ellenőrzés és birságolással kapcsolatos eljárás
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Iefolytatása, valamint a közúti árufuvarozás és a személyszállítási tevékenység
Kormány által meghatározott célzott ellenőrzése során.

Hatálybalépés: 2017. október 6.
(MK. 2017. évi 162. szám)

III. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésibzvi miniszter 46/2017. (IX. 20.) FM rendelete
a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (Xli.
9.) FVM rendelet módosításáról

A rendelet hatályon kívül helyezte azt a rendelkezést, miszerint termőRldek 50 hektárig
történő birtok összevonási célú telekcsoport újraosztása és telkek egyesítése esetén,
amennyiben a kialakítandó földrészletek területe nem lesz kisebb a változás előtti területtől.
érintett ingatlanként a kialakuló mldrészletek számát kell figyelembe venni.

Hatálybalépés: 2017. szeptember 21.
(MK. 2017. évi 151. szám)

A belüvminiszter 24/2017. (IX. 21.) BM rendelete
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.
28.) BM rendelet módosításáról

A rendelet a módosított rendelet mellékletét módosítja.

Hatálybalépés: 2017. októberi.
(MK. 2017. évi 152. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 23/2017. (X. 3.) ENIMI rendelete
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény végrehajtását szolgáló egyes miniszteri
rendeletek módosításáról

a) A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.
16.) KIM rendelet módosítása értelmében bővül az Alapkezelőhöz benyújtott
támogatási igény kötelező tartalmi elemei, továbbá meghatározásra kerültek az
egyszerűsített támogatásokra vonatkozó különös szabályok.

b) Hatályon kívül lett helyezve a civil szervezetek információs rendszeréről szóló
24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 8. alcíme.

Hatálybalépés: 2017. október4. ‚2018. Július 1.
(MK. 2017. évi 160. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelete
egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A rendelet több rendeleti módosítást is tartalmaz, amelyek közül a legfontosabbakat az
alábbiakban olvashatják.
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a) Az érettséi vizsa részletes követelményeiröl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
módosítása értelmében

• a 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami
tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott. kronológiai
adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a
2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplö
középiskolai történelem atlaszok is használhatóak,
hatályát vesztette a TARSADALOMISMERET fejezet, I. RESZLETES
ERETTSEGI VIZSGAKOVETELMENYEK cím, KOMPETENCIAK ES
TEMAKÖRÖK alcím Társadalomismeret megjelölésű táblázat 4.2. Kultúra
és giobalizáció pontjában az „A gender-elmélet és annak kritikája.”
szövearész.

b) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében

“ a tanitási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról
való hiányzást igazoltnak kell tekinteni, ha az általános iskola 7—8.
évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10—12. évfolyamos tanulója — tanítási
évenként legfeljebb két alkalommal — pályaválasztási célú rendezvényen vesz
részt vagy pályaválasztási céllal marad távol. feltéve, ha a részvételt a szervező
intézmény által kiállított igazolással igazolja;

• az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (a
továbbiakban: EQAVET) alapján a hivatal által átdolgozott ellenőrzési
eszközöket a szakképző iskolában az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
során a 2018/2019-es tanévtőt kezdődően kell alkalmazni,

• módosul az, hogy mi tekinthető a képesség-kibontakoztató felkészítés
keretében, valamint a fejlesztő program keretében a pedagógus feladatának.

c) A pedazóziai-szakmai szoláltatásokról, a pedaizóziai-szakmai szolzá1tatásokat ellátó
intézményekről és a pedaiótiai-szakmai szolzáltatásokban való közremüködés
feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendeletben módosulnak a
szaktanácsadókkal szemben támasztható szakmai követelmények köre.

d) A kerettantervek kiadásának és jóváhaizvásának rendjéről szóló 5l/202. (XII. 21.)
EMMI rendelet módosítása értelmében változik

az, hogy az általános iskola 1-4. évfolyamában mely tantárgyak oktathatók a
„mindennapos testnevelés” két órájának kiváltása érdekében,

• az általános iskola 5—8. évfolyamán és gimnáziumok 5-12 és 7—12. évfolyamán
a „biológia-egészségtan” tárgy tematikája,

• a „családi életre nevelés” tantárgy esetében az 5—8. évfolyam számára fejezet.
7—8. évfolyam címe és a 9—12. évfolyam számára fejezet. 11—12. évfolyam
címe.

e) A peda2óaiai szakszolaálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (11.26/) EMMI
rendelet módosítása miatt változik az értelmező rendelkezések köre. illetve
pontosításra kerül az, hogy a 6. mellékletben foglaltaktól eltérően gyógvtestnevelő
tanár munkakörben mely pedagógus foglalkoztatható.

fl A nemzetiséE óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiséz iskolai oktatásának
iránvelve kiadásáról szóló 1712013. (Ill. I.) EMMI rendelet módosítása szerint a
szülők azt a nyilatkozatot, amelyben a nemzetiségi óvodai nevelésben, nemzetiségi
iskolai nevelés-oktatásban való részvételt kinyilvánitják. a nevelési év, tanév végére
szólóan vonhatják vissza, kivéve, ha igazolják, hogy a gyermek vagy a tanuló más
nevelési-oktatási intézményben folytatja tanulmányait, és nemzetiséginek nem
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minősülő óvodai nevelése, illetve iskolai nevelése-oktatása a nevelési év, tanév
közben is biztosított. Utóbbi esetben Ugyanis a szülők visszavonó nyilatkozata a
nevelési év. tanév közben a szülők által szabadon megválasztott időpontban is
hatályosulhat.

g) A 2017/2018. tanév rendiéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet módosítása
alapján az EFOP-3.7.l-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében
részt vevő tanulók a 2017/2018. tanévre 2017. szeptember 1-jét követően is
beiratkozhatnak.

Hatálybalépés: 2017. október4., 2017. október 15. és 2018.január 1.
(MK. 2017. évi 160. szám)

A nemzetazdasái miniszter 29/2017. (X. 6.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (Xli. 21.) NGM rendelet módosításáról

A módosítás értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott
támogatás jogszabálysértés esetén történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés
miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe történő befzetését írja elő, a
Magyar Allamkinestár
a) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi
költségvetési támogatást folyósít, valamint
b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók
módjára történő behajtás érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

Hatálybalépés: 2017. október 7.
(MK. 2017. évi 161. szám)

A nemzeti fejlesztési miniszter 39/20 17. (X. 9.) NFM rendelete
a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági
követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás
elkerülés kiszámításának szabályairól

Az új rendelet megalkotásával hatályát veszti a bioüzemanyag fenntarthatósági
követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés
kiszámításának szabályairól szóló 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet.

Hatálybalépés: 2017. október 12.
(MK. 2017. évi 164. szám)

A nemzeti fejlesztési miniszter 40/2017. (X. 9.) NFM rendelete
a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról
szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról

A módosítás hatályba lépését követően nem vehető figyelembe a megújuló forrásokból
előállított energia bruttó végső fogyasztásának a kiszámítása során a gabonafélékből és egyéb,
keményítőben gazdag növényekből, cukor-, illetve olajnövényekből, valamint elsősorban
energiakinyerés céljából mezőgazdasági területen fő terményként termesztett növényekből
előállított bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók felhasználásának a
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Magyarországon közlekedési célra felhasznált végső energiaiégyasztás 7%-ának megfelelő
energiamennyiséget meghaladó része

Hatálybalépés: 2017. október 12.
(MK. 2017. évi 164. szám)

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

A MaEvar Nemzeti Bank elnökének 2 1/2017. (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)

V. Országgyűlési határozatok

Az Orszáp2vűlés 19/2017. (X. 5.) OGY határozata
a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII.
14.) OGY határozat módosításáról

Az Országgyűlés 2017. október 3-i ülésnapján elfogadott határozata szerint 2024. június 4.
napjától Csongrád megye elnevezése .‚Csongrád-Csanád megye” lesz.
Az Országgyűlés a határozatban felkérte a Kormányt, hogy a megye névváltoztatásával
kapcsolatban állapitsa meg a további jogalkotási feladatokat, és azok költségveési forrásainak
biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
(MK. 2017. évi 162. szám)

VI. Kormányhatározatok

A Kormány 1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
a jelentős művészi életúttal rendelkező művészek támogatásáról

A Kormányhatározat értelmében a Kormány egyetért a jelentős művészi életúttal rendelkező
művészek számára biztosítandó támogatás feltételeinek megteremtésével.

Ezzel egyidejűleg a cél megvalósítása érdekében szükséges. legfeljebb évi 200,0 millió Forint
központi költségvetési forrás biztosításáról a 2017. és a 2018. évi központi költségvetésben,
továbbá felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével
együttműködve gondoskodjon 2019. évtől kezdődően az 1. pontban meghatározott cél
megvalósítása érdekében szükséges legalább évi 200,0 millió Forint központi költségvetési
Forrás biztosításáról a mindenkori központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetében.
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(MK. 2017. évi 152. szám)

A Kormány 1716J2017. (X. 3.) Korm. határozata
a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról

A Kormány mintegy 1000.0 millió forintot biztosít a Szociális és Gyermekvédelmi
Föigazgatóság útján a szociális intézményi férőhelvkiváltás érdekében.

(MK. 2017. évi 161. szám)

Békés. 2017. október 10.

Ck(J

Tárnok Lászlóné
jegyzö
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