Sorszám: I/2.

TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testületének
2015. december 2-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015. október 29-i testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában:
Törvények
2015. CXLVIII. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény értelmében Magyarország minisztériumai közé kerül az általános politikai koordinációt
ellátó Miniszterelnöki Kabinetiroda, amelynek a vezetője a miniszterelnök kabinetfőnöke, mint miniszter, továbbá a Törvény szerint a miniszterelnök munkáját az általános politikai koordinációért
felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő Miniszterelnöki programiroda segíti.
A Törvény 2015. október 13. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 147. szám)
2015. évi CLV. törvény
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról (a továbbiakban:
Törvény)
A Törvény módosítása értelmében a lezárt temetőkre vonatkozó különös szabályokat tartalmazza,
valamint kiegészíti a helyi építési szabályzatra vonatkozó rendelkezéseket.
A Törvény 2015. október 22. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 150. szám)
Kormányrendeletek
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza a köznevelési intézmény működtetését végző önkormányzatnak a költségvetési törvény szerint nyújtandó támogatás igénybe vételének szabályait.
A Rendelet 2015. szeptember 14. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 127. szám)
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307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra vonatkozó legfontosabb szabályokat, a közbeszerzési eljárások típusaira, illetve a
sajátos beszerzési módszerekre, a szerződésmódosításra, illetve az eljárás adott tevékenység valódi
versenyfeltételek mellett történő végzésének megállapítására vonatkozóan.
A Rendelet 2015. november 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 159. szám)
308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési hatóság által végzett ellenőrzéséről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a hatósági ellenőrzés szabályaira, az összeférhetetlenségre, az
ellenőrzés lefolytatására, a szakhatóság kijelölésére, az ellenőrzés lezárására, valamint a szerződésmódosítás ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. november 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 159. szám)
310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
A tervpályázati eljárásokról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza a Kbt. 3. § 40. pontja szerinti tervpályázatokra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket, többek között a tervpályázat alkalmazására, az általános eljárási szabályokra, az eljárás során közreműködőkre, a tervpályázati dokumentációra, a pályaművekkel kapcsolatos határidők
és pályaművek benyújtására, a pályaművek elbírálására és értékelésére, az egyes eljárásfajtákra
vonatkozó sajátos szabályokra, illetve a művészeti tervpályázatokra vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. november 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 161. szám)
313/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet jogharmonizációs célú módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a minőségi követelményekre, a vízminőség ellenőrzésére, illetve az informatikai rendszerre vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. november 28. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 161. szám)
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a személyi és tárgyi hatályra, a határidők számítására, az eközigazgatásért felelős miniszter által végzett ellenőrzésekre, a közbeszerzések ellenőrzésére, a
szerződések és szerződésmódosítások ellenőrzésére, illetve a közbeszerzések nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket.
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A Rendelet 2015. november 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 163. szám)
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatára,
a kizáró okok igazolására, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására, a műszaki és szakmai
alkalmasság igazolására, a szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolására, a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékére, illetve a közbeszerzési műszaki leírásra
vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. november 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 163. szám)
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza a beruházás-lebonyolítóra, a tervezési és mérnöki szolgáltatások megrendeléséhez kapcsolódó speciális szabályokra, az építési beruházásokra az építési koncesszióra, illetve a
műemlékekkel kapcsolatos építési beruházásokra vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. november 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 163. szám)
323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendeletet,
- a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm.
rendeletet,
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet,
- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet, illetve
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2015. november 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 163. szám)
A Kormány tagjainak rendeletei
46/2015. (X. 12.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
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A Rendelet módosítja többek között a magasabb vezetői beosztáshoz kapcsolódó szociális szakvizsgára kötelezettekre, a kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó
gyermekotthonra és ideiglenes befogadó férőhelyekre, illetve az ideiglenes hatállyal elhelyezett
kísérő nélküli kiskorúakkal, valamint a menekültként elismert, nevelésbe vett gyermekekkel kapcsolatos feladatellátásra vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. október 15. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 147. szám)
61/2015. (X. 21.) NFM rendelet
A víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményekről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza a víziközmű-szolgáltatások gördülő fejlesztési terv részét képező beruházási-, felújítási- és pótlási terveire vonatkozó tartalmi és formai követelményeket.
A Rendelet 2015. november 5. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 157. szám)
48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a nevelőszülők részére szervezett
központi oktatási programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról (a továbbiakban:
Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendeletet,
- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletet,
- a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai
és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő
tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendeletet, illetve
- az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendeletet.
A Rendelet 2015. október 29. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 161. szám)
67/2015. (X. 30.) FM rendelet
Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja
- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XIII. 29.) FVM rendelet, a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére
vonatkozó különös szabályait, illetve
- a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes
ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.)
FVM rendeletet.
A Rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.
(MK. 2015. évi 162. szám)
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44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a hirdetmények megküldésére, feladására, javítására, visszavonására, valamint a hirdetmények TED-en történő közzétételre való feladására, a hirdetmények
ellenőrzésére, az ellenőrzési díjra és a közzétételi pót és igazgatási szolgáltatási díjra, a helyesbítésre, a TED-en megjelenő hirdetményekre, illetve a Közbeszerzési Adatbázisban, illetve a Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételhez kapcsolódó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. november 2. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 164. szám)
45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza az igazgatási szolgáltatási díj mértékére és annak megfizetésére vonatkozó
szabályokat.
A Rendelet 2015. november 2. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 164. szám)
46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról (a továbbiakban:
Rendelet)
A Rendelet tartalmazza a szaktanácsadók előzetes regisztrációjához, a regisztrációs díjhoz, illetve a
szaktanácsadók tevékenységéhez kapcsolódó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. november 2. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 164. szám)
Az Országgyűlés határozatai
49/2015. (XI. 6.) OGY határozat
A Magyar Szórvány napjáról (a továbbiakban: Határozat)
A határozat szerint az Országgyűlés a határon túli magyarság iránt viselt, az Alaptörvényben rögzített felelősségnek megfelelve november 15. napját, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének
napját a magyar Szórvány napjának nyilvánítja, ehhez kapcsolódóan pedig felhívja az intézményeket, szervezeteket és közmédiát, egyúttal felkéri a polgárokat, hogy a nemzetünk szerves részét alkotó szórvány magyarság támogatásának egy kiemelt napot szenteljenek, és 2015. november 15.
napjától kezdődően ezt a napot közösen, méltó keretek között ünnepeljék meg.
A Határozat 2015. november 7. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 167. szám)
Békés, 2015. november 23.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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