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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. február 1-jei testületi ülés óta eltelt időszakban a képviselő-testületi munkát
esetlegesen érintő, alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos
lapjában. A legutolsó Figyelembe vett lapszám a Magyar Közlöny 20 IS. évi 21. száma.

I. A Kormány rendeletei

A Kormány 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelete
az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban
egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót
vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. szerint
meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2018. január-
március hónapra számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális
hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak
szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

Az egészségügyi kiegészítő pótléknak az egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével
összernggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/20 18. (II. I.) Korm. rendelet
6. mellékletével megállapított összegére vonatkozó rendelkezéseket 2018. Január 1-jétől kell
alkalmazni. A 201$. január l-jén hatályos 7. számú melléklet szerinti egészségügyi kiegészítő
pótlék, valamint a 6. melléklet szerinti egészségügyi kiegészítő pótlék összegének
különbözetét - a 2018. január hónapban történt foglalkoztatásra tekintettel - 2018. március
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különbözetét - a 2018. január hónapban történt foglalkoztatásra tekintettel - 2018. március
hónapban kell kifizetni. Ha a foglalkoztatás nem egész hónapban történik, a különbözetet
idöarányosan kell kifizetni.

Hatálybalépés: 2018. február 1.
(MK. 2018. évi 10. szám)

A Kormány 16/2018. (11. 13.) Korm. rendelete
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökröl, valamint egyes településrendezúsi Sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településkép védelméről
szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 104/20 17. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A rendelet a címben megjelölt konTiányrendeletet módosítja az Új Ákr. előírásainak
megfelelően. Emellett a kormányrendelet kiegészül a 18/E. alcímmel (26/F. *) amely a
településkép-védelmi bírság kiszabása esetén mérlegelendő szempontokat és a megfizetés
módját szabályozza.

Hatálybalépés: 2018. február 14. illetve február 15.
(MK. 2018. évi 18. szám)

A Kormány 18/2018. (II. 14.) Korm. rendelete
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 42312012. (XII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról

A rendelet módosítja a címben említett kormányrendeleteknek a vizsgatárgyakra vonatkozó
mellékleteit.

Hatálybalépés: 2018. február 15.
(MK. 2018. évi 19. szám)

A Kormány 21/2018. (II. 16.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő
elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és
megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (111. 9.) Korm. rendelet
módosításáról

A címben megjelölt rendelet 2018. szeptember 7. napján hatályát veszti.

Hatálybalépés: 2018. március 06.
(MK. 2018. évi 21. szám)
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11. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 5/2018. (II. 1.) EMNII rendelete
egyes szociális tárgyú és kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb tárgyú módosításáról

A rendelet hat korábbi miniszteri rendeletet módosít kis mértékben. hozzáigazítva a
megfogalmazást az Új Akr. előirásaihoz.

Hatálybalépés: 2018. február 2.
(MK. 2018. évi 10. szám)

A földművelésügyi miniszter 1/2018. (II. 1.) FM rendelete
a szőlőülteb’ények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020
borpiaci években igény elhető támogatásról

A rendelet meghatározza a támogatható tevékenységek körét, illetve pontosan leírja a
támogatás igénylésének menetét. A rendelet mellékletei tartalmazzák az elszámolható
költségátalányokat, az értékelésnél alkalmazandó szempontok rendszerét, Illetve
formanyomtatványokat a benyÚjtandó dokumentációhoz.

Hatálybalépés: 2018. február2.
(MK. 2018. évi 11. szám)

A fdldművelésü%yi miniszter3/2018. (II. 6.) FM rendelete
az iskolagyümöles- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/20 17. (VI. 7.) FM
rendelet módosításáról

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében vissza nem térítendő támogatás
vehető igénybe a rendeletben foglalt feltételekkel az 1-8. évfolyamos tanulók ellátásához
kapcsolódó egyes kiegészítő tevékenységekre. A rendelet mellékletei tartalmazzák az előzetes
jóváhagyási kérelem tartalmát. egy megállapodás-. illetve módosítás-tervezetet az
intézményfenntartó ás a szállító között, a csatolandó dokumentumok listáját, és minden egyéb
adatszolgáltatással kapcsolatos dokumentummintát.

Hatálybalépés: 2018. Február?.
(MK. 2018. évi 14. szám)

Az emberi erőforrások minisztere 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelete
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról,
valamint egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek
deregulálásáról

A rendelet számos korábbi miniszteri rendeletet módosít kis mértékben, illetve hatályon kívül
helyez, hozzáigazitva a megfogalmazásukat az Új Akr. előírásaihoz.

Hatálybalépés: 2018. Február 14.
(MK. 2018. évi 18. szám)
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I1l.Kormányhatározatok

A Kormány 1004/2018. (II. 1.) Korm. határozata
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja érdekében a 2018.
évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezetbe történő előirányzat-átesoportosításról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. 5 (1)
bekezdésében biztosított jogkörében elján’a elrendeli a Konnány a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 47. A költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja címmel történő kiegészítését -4 500 000 000 forint
kerül egyszeri átcsoportosítása a helyi önkormányzatok javára.

A Kormány 1021/2018. (11. 6.) Korm. határozata
a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről

A Kormány a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek népszerűsítése, a kis- és
középvállalkozások versenyképességének javítása, valamint a magyar agrárium sikerének
előmozdítása érdekében a közösségi agrármarketing feladatok megerősítésére felhívja a
Rildművelésűgyi minisztert, hogy biztosítson erre a célra a központi költségvetés
Földművelési Minisztériumra cső fejezetéből 455 000 000 forint fedezetet.

A Kormány 1022/20 18. (II. 6.) Korm. határozata
a magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a turisztikai
marketing- és kommunikációs feladatok ellátásáról

A Kormány’ egyetért azzal, hogy a magyar divat- és designipar, illetve a turisztikai marketing
és kommunikációs feladatok ellátása a Magyar Turisztikai Ugynökség Zártkörüen Működő
Részvénytársaság útján, egy. az Ugynökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, újonnan
létrehozandó gazdasági társaság által történjen.

A Kormány 1033/2018. (II. 12.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elektronikus ügyintézéssel összefüggő
jogszabályoknak való megfelelése érdekében történő egyszeri többletforrás
biztosításáról

A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének
bevonásával gondoskodjon az Emberi Erőforrás Támogatáskezelö elektronikus ügyintézésse]
kapcsolatos fejlesztései finanszírozásához szükséges 172 110400 forint forrás biztosításáról a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. ton’ény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím
javára.
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A Kormány 1036/2018. (II. 12.) Korm. határozata
az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott
Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához való magyar hozzájárulásról

A Kormány, egyetértve azzal, hogy Magyarország további 8 750 000 eurónak megfelelő
Forint összegű hozzájárulást teljesitsen az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó
tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához, felhívja a
nemzetgazdasági minisztert, hogy az I. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében összesen
2 765 621 750 forint forrást biztosítson a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. torvény I. melléklet XVIII. Külgazdasági es Külügyminisztérium fejezet,
7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím. 3. Nemzetközi tagdíjak es európai uniós befizetések
alcím, 2. Európai uniós befzetések jogcímcsoport javára.

Békés, 2018. Február 22. ‚7

/ ‚/

Tárnok Lászlóné
jegyző Li.

S


