Sorszám: I/2.

TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testületének
2015. október 29-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015. október 1-i testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása szempontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában:
TÖRVÉNYEK
2015. évi CXIII. törvény
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja az iskolaszövetkezetek által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakra vonatkozó rendelkezéseket.
A Törvény 2015. július 9. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 100. szám)
2015. évi CXV. törvény
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között a kulturális örökség védelméért felelős miniszter feladat- és
hatáskörére, a kezelésére, világörökségi kezelési tervre, a világörökségi gondnokságra, illetve a
finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseket. Módosításra került továbbá a környezet védelméről
szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezése a birtoklásban történő jogalap nélküli háborításra, valamint zavarásra vonatkozó rendelkezései.
A Törvény 2015. augusztus 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 100. szám)
2015. évi CXII. törvény
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény közhasznú jogállású alapítványokra, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabá-
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lyokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapítványok nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására irányuló eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket.
A Törvény 2015. július 14. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 102. szám)
2015. évi CXL. törvény
Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja többek között:
- a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt,
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt, illetve
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt.
A Törvény 2015. szeptember 8. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 124. szám)
2015. évi CXLIII. törvény
A közbeszerzésekről (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény tartalmazza a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket.
A Törvény 2015. november 1. napján lép hatályba.
(MK. 2015. évi 142. szám)
2015. évi CXLIV. törvény
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról
(a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja a közbeszerzési értékhatárokra vonatkozó rendelkezéseket 2015. november 1.
és 2015. december 31. napjai közti időszakra vonatkozóan.
A Törvény 2015. november 1. napján lép hatályba.
(MK. 2015. évi 142. szám)
KORMÁNYRENDELETEK
180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között az ideiglenes ellátás díjfizetésre és elszámolására vonatkozó
szabályokat.
A Rendelet 2015. július 16. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 100. szám)
190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet
A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
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A Rendelet módosítja
-

a gyámhatóságok, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendeletet, illetve
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletet a gyermekek napközbeni ellátására, illetve az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok körére vonatkozó rendelkezéseket.

A Rendelet 2015. július 23. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 105. szám)
193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet
Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
-

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm.
rendeletet,
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletet, illetve
az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól
eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendeletet.

A Rendelet 2015. július 22. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 106. szám)
200/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.)
Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a hadiözvegyre, a hadiárvára, a hadigondozott családtagra, a
volt hadiárva, volt hadigyámolt és a volt hadigondozott családtagjára, illetve az eljárási szabályokra
vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. július 24. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 108. szám)
202/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében a rendelet szabályait nem kell alkalmazni, amennyiben az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 346. cikke, és erre tekintettel külön jogszabály alapján beszerzésre
kerülő szolgáltatás és áru beszerzésekor. Ilyen esetben a kiemelt termékek beszerzésére az EUMSZ
346. cikke alkalmazhatóságáról rendelkező, külön jogszabályban meghatározott egyedi kormánydöntés szerint kell eljárni.
A Rendelet 2015. július 24. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 108. szám)
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204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet,
valamint az egyes migrációs illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
-

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.)
Korm. rendeletet,
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendeletet,
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI.
9.) Korm. rendeletet, illetve
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletet.

A Rendelet 2015. augusztus 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 108. szám)
225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között a veszélyes hulladék gyűjtésére, szállítására, a gyűjtőjárattal
történő szállítására, a tárolására, a hulladék minősítésére, illetve a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. augusztus 17. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 115. szám)
242/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények
módosításáról szóló 2015. évi CVII. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
-

a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendeletet,
a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm.
rendeletet, illetve
az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 25/2015. (II.
25.) Korm. rendeletet.

A Rendelet 2015. szeptember 9. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 125. szám)
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243/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeleteknek a központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a központosított illetményszámfejtésre, illetve az államháztartás ellenőrzési rendszerére vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. szeptember 9. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 125. szám)
244/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
(a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a vagyonkezelő jogaira és kötelezettségeire, az állami vagyon
nyilvántartására, az állami vagyonnal történő elszámolásra, az értékesítés engedélyezésére, illetve
az elektronikus árverésre vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. szeptember 9. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 125. szám)
248/2015. (IX. 9.) Korm. rendelet
Egyes vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletet, illetve
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2015. szeptember 9. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 125. szám)
249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelményekre, a szakmai gyakorlatra, a minősítő vizsgára és minősítő eljárásra, a gyakornoki időre, illetve a mentorokra vonatkozó
rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. szeptember 9. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 125. szám)
250/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet, valamint az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
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A Rendelet módosítja többek között az építmények elhelyezésére, illetve az egyes előírásoktól való
eltérés feltételeire vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. szeptember 11. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 125. szám)
260/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő és más kormányrendeletek jogharmonizációs
célú módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
-

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendeletet,
az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, illetve
a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
39/2015. (III. 11.) Korm. rendeletet.

A Rendelet 2015. szeptember 15. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 127. szám)
262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2015. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között az építési engedély iránti kérelem elbírálására, a döntés meghozatalára, az építési engedély hatályára, az engedélytől való eltérésre, a használatbavételi engedély
iránti kérelemre és mellékleteire, a kérelem elbírálására, a döntés meghozatalára, illetve az engedély
hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálására és a döntés meghozatalára vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. szeptember 15. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 127. szám)
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
A Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatásról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében a támogatás a 2015/2016. tanévben az önkormányzat működtetési kötelezettségébe tartozó intézmények, feladat ellátási helyek tanulólétszáma alapján, az önkormányzatok
adóerő-képességének figyelembevételével jár. A Rendelet tartalmazza többek között az egy tanulóra jutó éves támogatás összegére, illetve a támogatás felhasználásának elszámolására vonatkozó
rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. szeptember 17. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 127. szám)
279/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm.
rendelet, valamint a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálat
dokumentációiról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.)
Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
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A Rendelet módosítja
- a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.)
Korm. rendelet területi építészeti-műszaki tervtanács feladatára vonatkozó rendelkezéseit, illetve
- a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálat dokumentációiról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet világörökségi terv elkészítésére, a világörökségi várományos helyszínekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozó rendelkezéseit.
A Rendelet 2015. szeptember 27. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 135. szám)
284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő nélküli kiskorúak ellátásának
megoldása érdekében történő módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendeletet,
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet,
- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendeletet, illetve
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2015. október 2. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 140. szám)
288/2015. (X. 7.) Korm. rendelet
A megváltozott képességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban:
Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között az akkreditált munkáltató egyszeri támogatásának felhasználására és elszámolására rendelkezésre álló határidőre vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2015. október 8. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 145. szám)
A KORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
12/2015. (VII. 23.) IM rendelet
Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
-

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.)
IM rendeletet,
a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendeletet,
a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendeletet,
illetve
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-

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendeletet.

A Rendelet 2015. augusztus 17. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 108. szám)
39/2015. (VII. 28.) BM rendelet
Egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek 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 nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletet,
a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló
8/2000. (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 képesítéséről és vizsgakövetelményeiről szóló
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendeletet.

A Rendelet 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 120. szám)
21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet
Egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
-

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998.
(I. 16.) MüM rendeletet,
a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes
rendeletet, illetve
a foglalkoztatási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendeletet.

A Rendelet 2015. október 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 120. szám)
21/2015. (IX. 2.) IM rendelet
A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósra, az adóstársra vonatkozó
környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza a természetes személyek adósságrendezési eljárásához kapcsolódó, települési önkormányzatok jegyzői által elkészítendő környezettanulmányra vonatkozó rendelkezéseket,
többek között a jegyzőkönyvek tartalmi követelményeire, a környezettanulmányban ismertetendő
adatokra, az elkészítésre és helyszíni megtekintésre, illetve a környezettanulmány díjára vonatkozóan.
A Rendelet 2015. szeptember 3. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 122. szám)
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49/2015. (IX. 8.) BM rendelet
Egyes vízügyi és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között
-

a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló
31/2004. (XII. 30.) KvVM rendeletet, illetve
a felszíni víz vízszennyezettség határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendeletet.

A Rendelet 2015. szeptember 13. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 125. szám)
24/2015. (IX. 21.) IM rendelet
A közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja
-

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.)
IM rendeletet,
a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendeletet,
a Közjegyzői Levéltár tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló
62/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet, illetve
A fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási
eljárás elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási
intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá
az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról szóló 25/2010. (V. 7.)
IRM rendeletet.

(MK. 2015. évi 134. szám)
KORMÁNYHATÁROZATOK
1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
Az építésügyi átalakítást célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány elfogadja az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat végrehajtását szolgáló, a Határozat 1. mellékletében foglalt, az építésügy átalakítását célzó intézkedési
tervet. A terv szerint a lakossági építkezésekhez kapcsolódó bürokrácia csökkentés céljából, az ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében az általános építésügyi hatósági hatáskört a jegyzőtől a járási
hivatalba kell integrálni, hogy az engedélyezési eljárásokban a szakhatósági közreműködés az integráció következtében nagymértékben lecsökkenjen. Ennek határideje 2016. december 31. napja. A
terv további rendelkezése szerint a főépítész és a polgármesterek munkájának, valamint a 20142020-as európai uniós források hatékony felhasználása céljából ki kell alakítani a főmérnöki rendszert, amelynek a határideje 2016. január 1. napja.
A Határozat 2015. szeptember 5. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 123. szám)
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1572/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről
szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat módosítja az Emlékbizottság működésének idejére vonatkozó rendelkezéseket, amelynek új határideje 2017. február 25. napja.
A Határozat 2015. szeptember 5. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 123. szám)
1580/2015. (IX. 4.) Korm. határozata
A 2014-2020 programozási időszak felhívásainak meghirdetésével kapcsolatos feladatokról (a
továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány döntött, hogy a 2014-2020 programozási időszak operatív programjainak felhívásai az egyes operatív programok teljes keretére kerüljenek meghirdetésre 2017. év
I. félévének végig, és ezzel együtt felhívja az egyes operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy a fentiek végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg, amelynek határideje 2017. június 30. napja.
A Határozat 2015. szeptember 5. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 123. szám)
1728/2015. (X. 8.) Korm. határozata
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékév meghirdetéséről (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról
történő méltó megemlékezés érdekében a 2016. évet az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévé nyilvánítja.
A Határozat 2015. október 9. napján lépett hatályba.
(MK. 2015. évi 146. szám)
Békés, 2015. október 20.
Tárnok Lászlóné
jegyző
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