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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. március 29-i testületi ülés óta eltelt időszakban — a Képviselő-testület
tájékoztatása szempontjából — az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg Magyarország
hivatalos lapjában. A legutolsó figyelembe vett tapszám a Magyar Közlöny a 2018. évi 52.
száma.

I. A Kormány rendeletei

A Kormány 45/2018. (III. 19.) Korm. rendelete
az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről

A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a Pest Megyei Kormányhivatal útján működteti
a közfeladat-katasztert, amely ellátja a jogosultságkezeléssel. valamint a közfeladat-kataszter
alkalmazásszintű működtetésével kapcsolatos feladatokat. A közfeladat-kataszter informatikai
üzemeltetését a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság végzi.
A közfeladat-kataszter tartalmának feltöltéséért, módositásáért, a tartalom naprakészen
tartásáért, ha a közfeladatot önkormányzat vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
látja el. a közfeladat szabályozásáért felelős miniszter Felelős.
A kőzfeladat-kataszterben Új kőzfeladat rőgzitését. a közfeladat-kataszterben lévő közfeladat
tartalmi módosítását, illetve törlését a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter — formai és
tartalmi ellenörzést követő —jóváhagyásával lehet végrehajtani. A formai és tartalmi ellenőrzést
a kőzigazgatás-szervezésért felelős minisztemél a rögzítési. a módosítási, illetve törlési javaslat
megtételekor az adott közfeladatért felelős személy kezdeményezi.
A közfeladat-kataszter tartalmának naprakészen tartása során a miniszterek véleményezhetik a
közfeladat-kataszter módosítására irányuló javaslatokat. A bíróság által ellátott közfeladatra
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vonatkozó javaslat vélernényezésére az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az ügyészség által
ellátott közfeladatra vonatkozó javaslat véleményezésére a legfőbb ügyész jogosult.

Hatálybalépés: 2019. január L
(MK. 2018. évi 38. szám)

A Kormány 47/2018. (III. 19.) Korm. rendelete
a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/20 11. (Xli. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az igazságügyért felelős miniszter által
meghatározott jogszabályfordításokat. Az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik a
jogszabályforditások előkészítéséről és rendszeres felülvizsgálatáról.
Az önkormányzati rendelet kivételével a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az 1989.
október 23-án és azt követően kihirdetett valamennyi jogszabály kihirdetett szövegét.
A Nemzeti Jogszabáhiár szerkesztéséről. az önkormányzati rendelet kivételével a jogszabály
ás a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételéröl. valamint a jogszabályforditások
közzétételéről közszolgáltatási szerződéssel az igazságügyén Felelős miniszter gondoskodik.

Hatálybalépés: 2018. március 27.
(MK. 2018. évi 38. szám)

A Kormány 53/2018. (III. 19.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (Ill. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (111. 3.) Korm. rendelet a következő rendelkezéssel
egészül ki: az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók
havonta 130 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szolgálatonként. A havi 130 000 Ft
összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben müködö szolgálatok esetében kerül kifizetésre.
az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szolgálatok időarányosan csökkentett ménékü
rezsitárnogatásra jogosultak.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (Ill. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2018. (Ill.
19.) Korm. rendelettel megállapított támogatásra a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi
szolgálatokat működtető szolgáltatók 2018. március 1-jétől jogosultak.

Hatálybalépés: 2018. március 20.
(MK. 2018. évi 39. szám)

A Kormány 68/20 18. (IV. 9.) Korm. rendelete
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

A rendelet hatálya a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben
meghatározott. a régészeti örökség. a műemléki érték és a kulturális javak védelmével
kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságokra és feladatkörrel
rendelkező intézményekre, szervezetekre és szervekre, valamint azok eljárásaira. a kulturális
örökség védelmével kapcsolatos nyilvántartásra vonatkozó szabályokra, a nyilvántartott
régészeti lelőhely és a nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánitásának szabályaira, a
régészeti örökség felderitésének és kutatásának követelményeire. a régészeti feltárás és a
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nagvberuházásokkal kapcsolatos régészeti feladatellátás szabályaira. a régészeti lelőhely és a
lelet megtalálójának anyagi elismerésének szabályaira. a műemléki érték Felderítésével és a
védett műemléki érték kutatásával. továbbá védelmével kapcsolatos követelményekre és
szabályokra. valamint a kulturális javak védelmével kapcsolaLos szabályokra terjed ki.
A rendelet szabályozza a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásba vétele, valamint
a nyilvántartott régészeti lelőhely és a nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánitásának
szabályait.
A régészeti örökség védelme körében a Rendelet meghatározza többek között a
bejelentésköteles feltárási tevékenységek, valamint a fémkereső műszer hivatás gyakorlásához
szükséges használatának bejelentésére vonatkozó szabályokat, a nagyberuházásokkal
kapcsolatos régészeti feladatellátás általános szabályai. régészeti lelőhely és a lelet
megtalálójának miniszteri elismerését.
A műemléki érték védelme tárgykörben a Rendelet a védett műemléki érték megőrzésére
vonatkozó követelmények, műemléki érték felkutatásának. az értékleltár felvételének és a
védett műemléki érték kutatásának különös szabályairól. védett műemléki érték restaurálásának
követelményeiröl rendelkezik.
Meghatározza a Rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos
közös szabályokat.
Az örökségvédelmi szakhatóság eljárása és az örőkségvédelmi szakkérdés vizsgálatának
szabályai körében rendelkezik a bejelentéshez vagy örőkségvédelmi engedélyhez kötött
tevékenységekkel kapcsolatos szabályokról, az örökségvédelmi engedélyezési eljárás
szabályairól, a mentességi feltételek, az adó- és illetékkedvezményekkel kapcsolatos igazolás
kiállításáról védett műemléki érték esetén, valamint a helyreállítási kötelezés szabályairól.
Az örökségvédelemmel kapcsolatos nem hatósági felada(okkal kapcsolatosan a Rendelet
kimondja, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárás keretében
kialakított szakmai vélemény során figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség és a védett
műemléki értékek helyben történö megőrzésének alapvető követelménvére.
A kulturális javak védelme körében továbbá meghatározza a Rendelet a hatósági és nem
hatósági feladatokat, az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályait, a védetté
nyilvánítást. nyilvántartását. arestaurálási engedélyt és a közgyűjteménvbentörténö ideiglenes
elhelyezés szabályait.

Hatálybalépés: 2018. április 10.
(MK. 2018. évi 52. szám)

II. A Kormány tagjainak rendeletei

Az i2azsáüzvi miniszter 7/2018. (Ill. 23.) INI rendelete
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról

Az igazolványt az egyéni vállalkozó kérelmére kell kiállítani.
En’énylelen az igazolvány. ha

• a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,
• a Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban:

járási hivatal) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,
• a vállalkozó a tevékenységét szünetelteti,
• az abba bejegyzett adat megváltozik,
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• az igazolványt a vállalkozó ajárási hivatalnak leadta. vagy
• az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.

Az érvénytelenség tényét a járási hivatal állapítja meg, kivéve, ha az igazolvány
érvénytelenségének ténye a nyilvántartó szerv eljárásának eredményeképpen merül fel, az
érvénytelenség tényét a nyilvántartó szerv állapítja meg, ás gondoskodik az igazolvány
érvénytelenségének nyilvántartásba való bejegyzéséről, szükség esetén az igazolvány
visszavonásáról ás a visszavonás tényének nyilvántartásba való bejegyzéséről.
Az érvénytelen igazolványt a vállalkozó a járási hivatalnak haladéktalanul leadja. A leadott
igazolványt a járási hivatal bevonja. Ha a vállalkozó az igazolványt nem adta le, azt a járási
hivatal visszavonja.
A járási hivatal az igazolvány érvénytelenségének megállapítását, az igazolvány bevonását,
visszavonását követően gondoskodik e lények nyilvántartásba való bejegyzéséről.
Az igazolvány érvénytelenségére okot adó tényt a vállalkozó haladéktalanul. de legkésőbb a
bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül ajárási hivatalnál bejelenti.
Amennyiben a vállalkozó az elvesztettnek vélt igazolványát megtalálta, azt haladéktalanul, de
legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított üt napon belül ajárási hivatalnál
bejelenti, valamint a régi és utóbb megtalált igazolványt leadja vagy postán megküldi ajárási
hivatalnak, amely az így megküldött okmán t bevonja. Ha a vállalkozó az igazolványt nem adta
Le vagy nem küldte meg. azt a járási hivatal visszavonja.
Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonítotlák, vagy megsemmisült.
Az igazolvány cseréjét lehet kérni, ha az okmány megrongálódott, vagy a benne foglalt adatok
megváltoztak.

Hatálybalépés: 2018. március 24.
(MK. 2018. évi 42. szám)

A földművclésü2yi miniszter 7/2018. (UI. 28.) FM rendelete
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és
figyelemmel kisérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának
szabályairól

A 652/20141EV európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a
SANTE1VP/201 8/IIU!Sl2.7741 34. számú támogatási határozatnak megfelelően az alábbi
célterületeken vehetö igénybe pénzügyi hozzájárulás:
a) a Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állományokban, valamint a
pulykaállománokban (Meleagris gallopavo) elöforduló szaímonellózis (zoonózist okozó
szal monell a).
b) a klasszikus sertéspestis,
c) az afrikai sertéspestis,
d) a baromliban és a vadon élő madarakban előforduló madádnfluenza,
e) a Fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (a továbbiakban: TSE): a szarvasmarhák szivacsos
agyvelőbántalma (a továbbiakban: BSE) ás a súrlókór.
f) a veszettség,
g) a kéknyelv betegség
felszámolására. az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és
többéves nemzeti programok.
A pénzügyi hozzájárulás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 20. Európai uniós fejlesztési programok alcím, 1. Uniós programok
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kiegészítő támogatása jogcímcsoport. 4. Egyes állatbetegségek megelőzésének és
felszámolásának támogatása jogcímen előirányzott összeg, valamint az Európai Unió általános
költségvetésének terhére a SANTE/VP/2018/HU/S12.774134. számú támogatási határozat
alapján a 2. szerinti célterületek finanszírozására biztosított pénzösszeg.
A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet a Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Magyar
Allamkincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be a
Kinestárhoz.
A Kinestár a pénzügyi hozzájárulást a megállapításától számított 30 napon belül átutalja a
kérelmezőnek a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerbe bejelentett fizetési számlájára.

Hatálybalépés: 208. március 29. illetve a 18. esetében 2019. március 1.
(MK. 2018. évi 45. szám)

A fóldművelésüyi miniszter 8/2018. (111. 29.) FM rendelete
az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek
módosításáról

A rendelet módosítja az alábbi, túlnyomóan mezögazdasági támogatásokra vonatkozó
rendeleteket:
1. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendő ..Helves Mezőgazdasági és Környezeti Allapor fenntartásához szükséges
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
2. Az Európai Mezögazdasági Garancia AIapb6I finanszírozott egységes területalapú
támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/20 15. (II. 19.) FM rendelet
3. A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére
vonatkozó szabályokról szóló 8/20 15. (111. 13.) FM rendelet
4. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015.
(111. 13.) FM rendelet
5. Az éghajlat és környezet szempontjából elönyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az
állandó kultúrával fedett róidterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (111. 13.) FM rendelet
6. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2W 5. (Xl. 3.) FM rendelet
7. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból. valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
22/20 16. (IV. 5.) FM rendelet

Hatálybalépés: 2018. március 30.
(MK. 2018. évi 46. szám)

III. Kormányhatározatok

A Kormány 1102/2018. (Ill. 19.) Korm. határozata
az országos jégkármegelőző rendszer meteorológiai kiszolgálásához szükséges időjárási
radar létesítéséről
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A Kormány egyetért ajégesők általa nemzetgazdaságban okozott jelentős károk csökkentése
érdekében létrehozandó országos talajgenerátoros jégkármegelőző rendszer megfelelő
meteorológiai kiszolgálásához szükséges új radamak a dél-magyarországi régióban történő
léesitésével, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. (4c) bekezdés a)
pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XII. Földművelésügyi
Minisztérium fejezet, 12. Országos Meteorológiai Szolgálat cím kiadási előirányzatai terhére
vállalható éven túli kötelezettségek 2019. évre vonatkozó felső korlátját 2 276 300 000 Ft-ban
állapítja meg; illetve felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2019. évben gondoskodjon
az e kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges 600 000 000 Ft
többletforrás biztosításáról a központi költségvetés XLI. Földművelésügyi Minisztérium fejezet.
12. Országos Meteorológiai Szolgálat cím javára.

A Kormány 1154/2018. (III. 27.) Korm. határozata
Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról

A Kormány tekintettel a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi
közlekedése fejlesztésének támogatásáról szóló 585/2W7. (VIII. 28.) Korm. határozatra és a
Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósithatósági tanulmányának
elkészítéséröl szóló 1151/2018. (III. 26.) Kora határozatra, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 36. (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében elján’a a központi
költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, Kiemelt célú beruházások támogatása alcím, Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport
kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2019-2020. évekre az
alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 16610 558 545 forint,
b) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 442 000 000 forint.

Békés, 2018. április 20.

iZ Lijó—i
Tárnok Lászlóné

jegyző
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