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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) rendelete 148.§ i) pontja szerint a jegyző:
„i) az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályváltozásokról rendszeresen – havonta legalább egy
alkalommal – tájékoztatást ad a polgármesternek, a Képviselő-testületet és a bizottságokat félévente
tájékoztatja”.
Fenti kötelezettségemnek 2015. év I. félévére vonatkozóan az alábbiakban részletezettek szerint
teszek eleget.
A jogszabály száma és címe
1.

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet a javítóintézetek rendtartásáról

2.

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás
országos szakfelügyeletéről

3.

7/2015. (I. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosításáról
17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó
birtokvédelmi eljárásról

4.

5.

Kihirdetve
Magyar Közlöny
(a továbbiakban:
MK)
2015. évi 1. szám
MK 2015. évi 5.
szám
MK 2015. évi 7.
szám
MK 2015. évi 16.
szám

20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú MK 2015. évi 17.
kormányrendeletek módosításáról
szám

24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet az egyes szociális és
gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a
segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról
7. 2/2015. (II. 20.) IM rendelet a helyi népszavazási eljárás során a
választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a használandó nyomtatványokról
8. 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az önálló bírósági végrehajtók
ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére
irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól
9. 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő
rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
10. 2015. évi VI. törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények
módosításáról

MK 2015. évi 19.
szám

11. 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelete a kiskereskedelmi szektorban
történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás
engedélyezésének feltételeiről
12. 2015. évi VIII. törvény a területi államigazgatási szervezetrendszer
átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról

MK 2015. évi 33.
szám

6.

MK 2015. évi 20.
szám
MK 2015. évi 22.
szám
MK 2015. évi 23.
szám
MK 2015. évi 29.
szám

MK 2015. évi 37.
szám

13. 2015. évi IX. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. MK 2015. évi 37.
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törvény módosításáról
14. 61/2015. (III. 24.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a
helyi
önkormányzatok
törvényességi
felügyeletével
és
a
területszervezési eljárással összefüggő módosításáról
15. 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelete az önkormányzati ASP központról
és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról
16. 2015. évi XV. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény módosításáról

szám
MK 2015. évi 38.
szám
MK 2015. évi 38.
szám
MK 2015. évi 41.
szám

17. 2015. évi XVI. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. MK 2015. évi 41.
törvény módosításáról
szám
18. 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
19. 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról (A háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
módosítása)
20. 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelete a területi államigazgatási
szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek
21. 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelete a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről
22. 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt
jelentőségűvé
nyilvánított
beruházásokról
szóló
kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok
integrációjával összefüggő módosításáról („Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág

MK 2015. évi 42.
szám
MK 2015. évi 42.
szám
MK 2015. évi 43.
szám
MK 2015. évi 43.
szám
MK 2015. évi 43.
szám

(RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása)

23. 2015. évi XXXII. törvény egyes jogállási tárgyú törvények
módosításáról
24. 14/2015. (IV. 7.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet és a
belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú
tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a
rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM
rendelet módosításáról
25. 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok
területi integrációjával összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
26. 2015. évi XL. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvény módosításáról
27. 99/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
28. 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

MK 2015. évi 47.
szám
MK 2015. évi 47.
szám

MK 2015. évi 51.
szám
MK 2015. évi 53.
szám
MK 2015. évi 54.
szám
MK 2015. évi 55.
szám
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29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
2015. évi XLIV. törvény egyes ingatlan-nyilvántartással es
földméréssel összefüggő törvények módosításáról
2015. évi XLV. törvény a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény módosításáról
19/2015. (IV. 24.) FM rendelet az óvoda-, és iskolatej program
szabályozásáról
2015. évi XLIX. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról
24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a
2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről
A Kormány 113/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és
Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá
egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.
31.) Korm. rendelet módosításáról
24/2015. (IV. 30.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeletek területi
államigazgatási
szervezetrendszer
átalakításával
összefüggő
módosításáról
2015. évi LVI. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról
18/2015. (V. 21.) BM rendelet a Rendőrség szervei illetékességi
területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet
módosításáról
2015. évi LVII. törvény Az energiahatékonyságról

MK 2015.
szám
MK 2015.
szám
MK 2015.
szám
MK 2015.
szám
MK 2015.
szám

évi 57.
évi 57.
évi 57.
évi 58.
évi 59.

MK 2015. évi 60.
szám

MK 2015. évi 60.
szám
MK 2015. évi 65.
szám
MK 2015. évi 66.
szám

MK 2015. évi 70.
szám
2015. évi LVIII. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység MK 2015. évi 70.
szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról
szám
26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai MK 2015. évi 70.
szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó szám
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való
közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
módosításáról
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet Az energiahatékonyságról szóló MK 2015. évi 71.
törvény végrehajtásáról
szám
123/2015. (V. 26.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek MK 2015. évi 71.
energiahatékonysággal összefüggő módosításáról
szám
126/2015. (V. 27.) Korm. rendelete a helyi önkormányzat által kötött MK 2015. évi 72.
csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szám
szabályairól
25/2015. (V. 27.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter által MK 2015. évi 72.
adományozható díjakról és más elismerésekről
szám
28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről
MK 2015. évi 73.
szám
2015. évi LX. törvény a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és MK 2015. évi 77.
illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. szám
törvény módosításáról
2015. évi LXI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő MK 2015. évi 77.
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény szám
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módosításáról
48. 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi MK 2015. évi 77.
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei
szám
és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő
módosításáról
49. 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításáról
50. 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az
azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról
51. 17/2015. (VI. 9.) NGM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és
idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint az egyes ipari és
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet módosításáról
52. 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet az állami és önkormányzati
nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013.
évi CCXX. törvény végrehajtásáról
53. 143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
54. 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
55. 28/2015. (VI. 15.) BM rendelete az állami és önkormányzati
nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013.
évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
56. 2015. évi LXXII. törvény Magyarország 2016. évi központi
költségvetésének megalapozásáról
57. 2015. évi LXXIII. törvény a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról
58. 2015. évi LXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú törvények
módosításáról
59. 2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
tárgyú törvények módosításáról
60. 2015. évi LXXIX. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának
gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról
61. 2015. évi LXXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról
62. 39/2015. (VI. 19.) BM rendelet a polgárőri tevékenység költségvetési
támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról
és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.)
BM rendelet, továbbá a polgárőrök formaruhával történő ellátásának
szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény
jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet
módosításáról
63. 32/2015. (VI. 19.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
64. 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet a Nemzeti Földalappal kapcsolatos

MK 2015. évi 77.
szám
MK 2015. évi 77.
szám
MK 2015. évi 79.
szám

MK 2015. évi 80.
szám
MK 2015. évi 80.
szám
MK 2015. évi 80.
szám
MK 2015. évi 81.
szám
MK 2015.
szám
MK 2015.
szám
MK 2015.
szám
MK 2015.
szám
MK 2015.
szám

évi 84.
évi 84.
évi 84.
évi 84.
évi 84.

MK 2015. évi 84.
szám
MK 2015. évi 85.
szám

MK 2015. évi 85.
szám
MK 2015. évi 85.
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bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok szám
felhasználásáról

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét.
A Képviselő-testület az előterjesztést tájékoztatóként tárgyalja.
Budapest, 2015. június 22.

..........................................
dr. Dallos Andrea
jogtanácsos
az előterjesztés készítője

..........................................
Dr. Laza Margit
jegyző
előterjesztő

