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Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. év Február hó 28. napján tartott
testületi ülés óta eltelt időszakban az alábbi Fontosabb jogszabályok és kormányhatározatok
jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában. A legutolsó figyelembe vett lapszám a Magyar
Közlöny 2018. évi 37. száma.

I. Törvények

2018. évi I. törvény
az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról

Az Országgyűlés január 13. napját a Vallásszabadság Napjává nyilvánítja.

Hatálybalépés: 2018. március 2.
(MK. 2018. évi 29. szám)

2018. évi IV. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes tönények módosításáról
szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról

A pénzügyi közvetítörendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról
szóló 2017. évi CXCI. törvény a ló-IS. 5-okkal egészül ki, amely szakaszok az MNB
döntése ellen indított eljárások időtartama alatt az MNB mozgásterét szabályozzák.

Hatálybalépés: 2018. március 2.
(MK. 2018. évi 29. szám)
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II. A Kormány rendeletei

A Kormány 34/2018. (111. 7.) Korm. rendelete
a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülö személyek részére juttatandó
Erzsébet-utalványról

Egyszeri juttatásként, egy alkalommal személyenként 10 000 forint értékű Étkezési Erzsébet
utalványban kell részesíteni azt a személyt, akinek 2018 márciusában öregségi nyugdíjat, vagy
más. nyugdíj szerű ellátást folyósítanak.

Hatálybalépés: 2018. március 8.
(MK. 2018. évi 32. szám)

A Kormány 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelete
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági fdldgázfogyasztók részére biztosított téli
rezs iesökkentésről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. 5 8. pontjában.
valamint a Get. 3. S 47. pontjában meghatározott, e rendelet hatálybalépésének napján
egyetemes szolgáltatóval egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztók (a
továbbiakban: fogyasztó) az I. mellékletben megállapított, téli fogyasztási időszakban
bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásra jogosultak.

Az egyetemes szolgáltatóval egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztó
részére a 2017/201 8-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés
finanszírozását segítő juttatás összege - a következőkben foglaltak kivételével - 12000 forint.
A 20 m3/h alatti gázmérővel rendelkezö fogyasztói közösség esetében a 2017/2018-as gázév
téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás
összege a fenti összeg kétszerese, azaz 24 000 forint, rnggetlenűl attól, hogy az adott fogyasztói
közösség hány vételező taggal rendelkezik. A 20 m3/h vagy a feletti gázmérővel rendelkező
fogyasztói közösség esetében a 2017/201 8-as gázév téli fogyasztási idöszakában bekövetkező
fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege a fenti összeg tízszerese, azaz 120
000 forint, fiiggetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség hány vételező taggal
rendelkezik.

Hatálybalépés: 2018. március 9.
(MK. 2018. évi 33. szám)

A Kormány 39/2018. (111. 123 Korm. rendelete
a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli
rezsiesökkentés ről

A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.2.1. pontja szerinti fűtési célú
távhőszolgáltatást az e rendelet hatálybalépésekor igénybe vevő fogyasztó részére az I.
mellékletben meghatározott mértékű, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező
fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzációt ir jóvá az e rendeletben
meghatározott feltételek szerint. A juttatás csak a lakás céljára használt ingatlanban, lakossági
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dijszabással igénybe vett távhőszolgáltatás után jár. A fogyasztó részére jóváirandó juttatás
mértéke fogyasztónként 12 000 Ft.

Hatálybalépés: 2018. március 13.
(MK. 2018. évi 35. szám)

Ill. A Kormány tagjainak rendeletei

A belü2vminiszter 3/2018. (II. 21.) BNI rendelete
a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben
támasztott követelményekről

A rendelet hatálya a közfeladatot ellátó szervekre ás a szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoíkver megfelelőségét jogszabály szerint tanúsitó szervezetek iratkezelési szoftvenanúsító
tevékenységére terjed ki.

A rendelet rendelkezéseit az iratkezelési szof’tvemek nem minősülö. iratnyilvántartási funkciót
is ellátó szakrendszerek tekintetében is alkalmazni szükséges. Az iratkezelési szoftver külön
jogszabályban foglalt követelmények szerint biztosítja az iratkezelési szoftver és az általa tárolt
iratok és metaadatok tekintetében a sértetlenség. bizalmasság és rendelkezésre állás
követelményét.

A rendelet részletesen szabályozza az iratkezelési szoüverekre vonatkozó általános
követelményeket, illetve bizonyos feladatok tekintetében (igy p1. érkeztetés, iktatás,
folyamattámogatás. hitelesítés, irattári feladatok, biztonsági követelmények) további
követelményeket támaszt.

Az érvényes tanúsítvánnyal rendelkező és a szerv használatában lévő iratkezelési szoftver a
tanúsítvány érvényességi idejének lejáratáig alkalmazható. 2018. március 1-jét követően csak
azon iratkezelési szoftver részére adható ki tanúsitvány. amely az e rendeletben előírt
feltételeknek megfelel. 2018. március 1-jét követően csak az e rendelet előírásainak megfelelő
és érvényes tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési szoftver vezethető be. A rendelet
rendelkezéseit a fövárosi és megyei kormányhivatalok által használt szakrendszerekkel
kapcsolatban 202 1.január 1-jét követően kell alkalmazni.

A rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló,
2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentése
megtörtént. Hatályát veszti a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet.

Hatálybalépés: 2018. március 1.
(MK. 2018. évi 23. szám)
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Az emberi erőforrások minisztere 11/2018. (III. 13.) ENINlI rendelete
a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának
részletszabályairól

A Magyarország 2018. évi központi költségvetésérőL szóló 2017. évi C. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 9. melléklet I. pont 1. alpontja szerinti előirányzat erejéig, az abban
rögzített szabályok alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok a Kvtv. szerinti fajlagos
összegen felül további müködési támogatásra jogosultak jelen rendelet 1. melléklete szerint.
A nemzetiségpolitikáért felelős miniszter számára meghatározott feladatokat az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
Fia a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásáről szóló
támogatói okiratok közzétételét követő nyolc napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat
nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi
önkormányzat által megteitnek minősülnek. A helyi nemzetiségi önkormányzat működési
támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a Támogatáskezelő a honlapján
történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.

Hatálybalépés: 2018. március 15.
(MK. 2018. évi 37. szám)

IV. Kormányhatározatok

A Kormány 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozata
egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról

A Kormány támogatja nemzeti genetikai eröforrásaink megvédését és folyamatos fejlesztését.
ezért ennek érdekében egyetért a génmegőrzési tevékenység jelentős növelésével és az állami
szerepvállalás erősítésével. ennek keretében
a) a Földművelésügyi Minisztérium egyes. génmegörzést alaptevékenységként végző
háttédntézményei — így a Növényi Diverzitás Központ, a Haszonállat-génmegőrzési Központ.
a nemzeti park igazgatóságok és a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonproflt
K. (a továbbiakban együttesen: génmegőrzési intézmények) — meglévő génbanki
állományainak fejlesztésével és egy állami génbanki hálózat kialakításával. a génmegőrzési
intézmények génmegőrzési tevékenységével összefüggő fejlesztések megvalósításával és e
tevékenységek mükődtetésének támogatásával,
b) egyéb génmegőrzö intézmények génmegörzési tevékenységének támogatásával,
c) a tenyésztési hatóságok tevékenységeinek támogatásával,
d) egyes génmegőrzési intézmények génbanki tevékenységének kiterjesztésével az intézettől
földrajzilag elkülönülő telephelyekre is.
e) a magyar ebfajták tenyésztöszervezeteinek támogatásával és megfelelő hatósági
kontrolljának biztosításával.
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglalt feladatok 20 18—
2022. évek közötti ellátásához a 2018—2022. évi központi költségvetés terhére gondoskodjon
összesen 12280 150 000 forint többletforrás biztosításáról, valamint a 2023. évtől évi 822 250
000 forint többletforrás következő évek költségvetésébe beépülő módon történő
megtervezéséről.
A Kormány felhívja a földművelésügyi minisztert a Kárpát-medencében még fennmaradt
hagyományos magyar állatfajták felkutatásához és a hazai génmegőrzési rendszerbe történő
beemeléséhez szükséges intézkedések meghozatalára és a feladatok kijelölésére az érintett
intézmények felé.
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A Kormány 1064/20 18. (II. 28.) Korm. határozata
a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos
Horgászati Hálózati Program végrehajtásához szükséges feladatokról

A Kormány felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a ]ialgazdálkodásért Való felelősségi
körében készítse elő azon szükséges jogszabály-módosításokat és megállapodásokat, amelyek
biztosítják, hogy:

- a horgászjegy és a fogási napló kibocsátásáért fizetendő díj 2019. január 1-jétől teljes
egészében a Magyar Országos Horgász Szövetség mint a horgászok és a
horgászegyesületek Országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági
nyilvántartásba vett szervezet bevételét képezze, és

- a Szövetség ezt a bevételt kizárólag ajogszabályban és közfeladat-ellátási szerződésben
meghatározott feladatok ellátására - ideértve különösen az Országos Horgászati
Hálózati Program fenntartását, az őshonos halállomány védelmével és fejlesztésével
kapcsolatos feladatokat, továbbá a horgászati és horgásztudsztikai tevékenységet -

fordithassa.

A Kormány 1078/2018. (Ill. 13.) Kori», határozata
az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok
ellátásáról

A Kormány az állami és önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növelése, valamint a
kormányzati döntéshozatal támogatása érdekében egyetért az állami és önkormányzati
közfeladat-kataszter (a továbbiakban: Kőzfeladat-kataszter) KOFOP- .0.0-VEKOP-15-20l 6-
00041 - A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” - projekt
keretében. európai uniós forrásból történő megvalósításával.
Ezzel összefüggésben a Kormány

- felhívja a Miniszterelnőkséget vezető minisztert. hogy intézkedjen a Közfeladat
kataszter informatikai felületének kialakitásáról;

- felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert. hogy a nemzetgazdasági miniszter és
a belügyminiszter bevonásával készítsen részletes előterjesztést a 2019. évben egyszeri
jelleggel és a 2020. évtől beépülő jelleggel, a Közfeladat-kataszter üzemeltetéséhez
szükséges költségvetési források biztosításáról a Pest Megyei Kormányhivatal és a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vonatkozásában;

- felhívja a minisztereket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter koordinálásával,
az általa kiadott módszertan és ütemezés alapján határozzák meg a szabályozási
felelősségi körükbe tartozó, illetve - a feladatellátúsért felelős véleményének
kikérésével - a köztársasági elnök, az Országgyűlés. az Alkotmánybíróság, az alapvető
jogok biztosa, a bíróságok. az ügyészségek. az Állami Számvevőszék, a Költségvetési
Tanács, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Magyar Honvédség. az önkormányzatok, az
autonóm államigazgatási szervek. az önálló szabályozó szervek és a Magyar Nemzeti
Bank által ellátott közfeladatokat.

Békés, 2018. március 21.
qo

Tárnok Lászlóné
jegyző
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