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Tisztelt Képviselő-testület!

A 20l9. április 25-i testületi ülés óta eltelt időszakban — a Képviselő-testület tájékoztatása
szempontjából — az alábbi fontos jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában.
A legutolsó űgvelembe vett Magyar Közlöny a 2019. évi 85. szám.

I. A Kormány rendeletei

A Kormány 98/2019. (IV. 30.) Korm. rendelete
a rendkívüli öntözési célú vizhasználatról

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
módosítása
Tartósan vízhiányos idöszakban a vízbasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül,
egy alkalommal, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. Rendkívüli öntözési célú
vízhasználatnak minősül a tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízböl,
ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 rn3/hektár) vízmennyiség 100
hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból, legfeljebb megszakítás nélkül egy
hónap idötartamig történő kijuttatása. A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a területileg
illetékes vízügyi hatósághoz írásban kell bejelenteni.

2. A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2(114. (IV. 3.) Korm.
rendelet módosítása
A rendkívüli öntözési célú vízhasználat esetében a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat a
vízhasználó viseh azzal, hogy az alapdíj számítása során a mezőgazdasági vízhasználó vízjogí
üzemeltetési engedélyében lekötött éves vízmennyiség alatt a rendkívüli öntözési célú
vízhasználat vízhasználó általi bejelentésében megjelölt, a vízgazdálkodási hatósági jogkör
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gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. (l4a) bekezdése) pontja szerint
kivenni tervezett Víz mennyiségét kell érteni.

Katálybalépés: 2019. május I.
(MK. 2019. évi 72. szám)

11. Kormányhatározatok

A Kormány 1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozata
a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó
eljárások egvszerűsítéséről

A Kormány egyetért meghatározott ügykörök egyszerűsítési és elektronizálási szempontú
felülvizsgálatával és a kapcsolódó koncepció kidolgozásával. ennek érdekében felhívja a
belügyminisztert. hogy az érintett miniszterek bevonásával dolgozzon ki és a Kormány számára
mutasson be — a szükséges fejlesztési igények, a kapcsolódó költségek felmérésével és a
foyamatok ábrázolásával — koncepciót 2019. április 30. napjáig

a)(...),
b) az elhalálozást követő. ahhoz kapcsolódó eljárások lefolytatásához vagy

megindításához szükséges folyamatok teljes körű elektronizálása és
automatizálása vonatkozásában,

c) a házasságkötéshez kapcsolódó eljárások lefolytatásához vagy megindításához
szükséges folyamatok teljes körű elektronizálása és automatizálása
vonatkozásában”

(MK. 2019. évi 66. szám)

Békés, 2019. május 23.

rzzt.ct 2bj
Tárnok Lászlóné

jegyző
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