
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018, szeptember 26-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Tájékoztató a fontosabb

I”i37/3 jogszabályi változásokról

Döntéshozatal módja: Vékniényező bizottság:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Tőkés Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. augusztus 30-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 a20l8. évi 141. szám.

1. A Kormány rendeletei

A Kormány 148/20 18. (VIII. 13.) Korm. rendelete
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az
elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korrn. rendelet
módosításáról

A módosító rendelet rendelkezései szerint az önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani,
hogy az egyes szakrendszerekben tárolt adatokhoz csak az adatkezelő önkormányzat, valamint
a képviselő-testület és annak szervei, gazdálkodási szakrendszer esetén az önkormányzat, a
képviselő-testület és annak szervei vagy az önkormányzat által alapított költségvetési szerv
férjen hozzá. azzal, hogy a szakrendszerben tárolt adatokhoz kizárólag az önkorrnánwati
adóhatóság férhet hozzá.

A helyi önkormányzat - választása szerint - a képviselő-testület és annak a Magyarország helyi
önkontány7atairól szóló törvényben meghatározott szervei esetében egyaránt az önkormányzat
saját nevére szóló hivatali tárhelyét használja, vagy az önkormányzati hivatali tárhely
használata mellett a képviselő-testület egyes szervei részére jogosult önálló hivatali tárhelyet is
használni.
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Hatálvbalépés: 2018. augusztus 16.
(MK. 201$. évi 126. szám)

II. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációs és technoló2iai miniszter 10/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete
az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V.1.) NFM rendelet
módosításáról

A rendelet melléklete tartalmazza az útdíjköteles utak felsorolását és az útdíj mértékét.

Hatálybalépés: 2018. szeptember 1.
(MK. 2018. évi 128. szám)

Az igazsáüvi miniszter 22/2018. (VIII. 23.) INt rendelete
a közjegyzői dijszabásról

A közjegyző részére törvény alapján végzett közjegyzői eljáráséit munkadíjat és költségtérítést
kell fizetni, amit kérelemre indult eljárás esetén az eljárást kezdeményező fél, hivatalból indult
eljárás esetén az abban érdekelt fél köteles megfizetni. A munkadijat és a költségtérítést az e
rendeletben foglalt díjszabás alapján kell megállapítani. és várható összegükről az eljárás
megkezdésekor kell a felet tájékoztatni.

A rendelet részletesen szabályozza a fizetendő munkadíj és költségtérités összegét az ügytípus.
ügyérték és a ráfordított idő figyelembe vételével.

Hatálybalépés: 2018. október 1.
(MK. 2018. évi 129. szám)

A pénzügyminiszter 6/2018. (VIII. 23.) PNI rendelete
a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarcndről

A 2019. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó -

munkarend a következő:

augusztus 10., szombat munkanap. augusztus 19.. hétfő pihenőnap
december 7., szombat munkanap. december 24.. kedd pihenőnap
december 14.. szombat munkanap. december 27., péntek pihenőnap

Hatálybalépés: 2019. Január I.
(MK. 2018. évi 129. szám)
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III. A Köztársasági Elnök határozatai

A köztársasái elnök 394/20 18. (VIII. 23.) KE határozata
kitüntetés adományozásáről

A köztársasági elnök a város kulturális és sportéletének élénkítése, valamint határon túli
kapcsolatainak kiépítése érdekében Végzett településvezetői munkája elismeréseként
Izsó Gábor Lajos. Békés város polgármestere részére a MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adornányozta.

(MK. 2018. évi 129. szám)

Békés, 2018. szepternber2h

Tárnok Lászlóné

jegyző
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