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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 2016. év II. félévére vonatkozóan az alábbiakban részletezettek
szerint teszek eleget.
A jogszabály száma és címe

Kihirdetve

2.

2016. évi LXVII. törvény Magyarország 2017. évi központi Magyar Közlöny
költségvetésének megalapozásáról
(a
továbbiakban:
MK. 88. szám)
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
MK. 88. szám

3.

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

MK. 90. szám

4.

2016. évi LXXVI. törvény a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról
2016. évi LXXIX. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvények
jogharmonizációs célú módosításáról
2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2016. évi LXXXI. törvény egyes energetikai tárgyú törvények
módosításáról
2016. évi LXXXII. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról
2016. évi LXXXIX. törvény a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény módosításáról
2016. évi
XC. törvény
Magyarország
2017. évi
központi
költségvetéséről
2016. évi XCII. törvény a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról
2016. évi XCIII. törvény a szerzői jogok és a szerzői joghoz
kapcsolódó jogok közös kezeléséről
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről

MK. 90. szám

1.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

MK. 90. szám
MK. 90. szám
MK. 90. szám
MK. 90. szám
MK. 90. szám
MK. 91. szám
MK. 91. szám
MK. 92. szám
MK. 92. szám

9/2016. (VI. 28.) IM rendelet az országos népszavazáson a választási MK. 93. szám
irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról,
valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak
köréről

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet a népszavazás kezdeményezése során
a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról
11/2016. (VI. 28.) IM rendelet az országos népszavazások
költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési
rendjéről
24/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi szolgáltatásokra és ezek
szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
Magyarország Alaptörvénye

MK. 93. szám

170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes oktatási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
175/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet a helyi földbizottságok ügyféli
jogairól
16/2016. (VII. 5.) IM rendelet a 2016. október 2. napjára kitűzött
országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak
megállapításáról
A köztársasági elnök 233/2016. (VII. 5.) KE határozata országos
népszavazás időpontjának kitűzéséről
13/2016. (VII. 8.) EMMI rendelet a háziorvosok indikátor alapú
teljesítményértékeléséről
és
az orvosok
gyógyszerrendelése
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI
rendelet és az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy
vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
módosításáról
14/2016. (VII. 12.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról
187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek
a belső kontrollrendszer és
az integritásirányítási rendszer
fejlesztésével összefüggő módosításáról
188/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról
szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek
a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő
módosításáról
192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet a közúti közlekedési hatósági
ellenőrzéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet a hulladékról szóló törvény
módosításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet a távhűtési szolgáltatásról

MK. 97. szám

MK. 93. szám

MK. 95. szám
MK. 97. szám

MK. 96. szám
MK. 97. szám
MK. 99. szám
MK. 99. szám
MK. 102. szám

MK. 103. szám
MK. 104. szám
MK. 104. szám
MK. 104. szám
MK. 104. szám
MK. 104. szám
MK. 108. szám

202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet egyes energetikai tárgyú MK. 108. szám
kormányrendeletek módosításáról
204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet az egészségügyi alapellátást és MK. 108. szám
szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások MK. 108. szám
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint
az ahhoz
kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.)
Korm. rendelet módosításáról
207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról
215/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet a közös jogkezelő szervezetek és
a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel
kapcsolatos eljárások részletes szabályairól
217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet az állami tisztviselőkről szóló
2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
220/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelet az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén
az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012.
(II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
235/2016. (VII. 29.) 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
236/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazatban
foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól
244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek
a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével
összefüggő módosításáról
26/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet az eljárási illetékek
megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól
szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról
27/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet az állami tisztviselőkről szóló
2016. évi
LII. törvény
hatálybalépésével
összefüggésben
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal
megszüntetéséről,
valamint
egyes
kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról
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MK. 109. szám
MK. 110. szám
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MK. 112. szám
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MK. 115. szám
MK. 118. szám
MK. 119. szám
MK. 122. szám
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52.
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54.

55.

56.

57.
58.
59.

60.

61.
62.
63.

64.

20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
21/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek
a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével
összefüggő módosításáról
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP
rendszerről
258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az alapszámlához való
hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról
263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fizetési számla váltásáról

MK. 125. szám

264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról
33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.
(XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
27/2016. (IX. 14.) MvM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj
2016. évi mértékéről
60/2016. (IX. 14.) FM rendelet az óvoda-, és iskolatej program
szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet módosításáról
273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet a családi otthonteremtési
kedvezménnyel
összefüggésben
egyes
kormányrendeletek
módosításáról
276/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi dolgozók
és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet és
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről,
a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal
szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet egyes energetikai tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
286/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai
tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és
hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes vízgazdálkodási és
vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáró

MK. 132. szám

MK. 125. szám
MK. 130. szám
MK. 130. szám
MK. 132. szám
MK. 132. szám

MK. 133. szám
MK. 135. szám
MK. 137. szám
MK. 137. szám
MK. 138. szám
MK. 138. szám

MK. 142. szám
MK. 143. szám
MK. 143. szám

MK. 143. szám

65.
66.

67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.

74.

75.

76.
77.

78.

79.

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény
teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
41/2016. (X. 6.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési
szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének
részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról
21/2016. (X. 11.) IM rendelet a bírósági végrehajtás szervezetéről
szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosításáról
31/2016. (X. 12.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet a közterületek és az állami
tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes
szabályairól
303/2016. (X. 13.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
2016. évi C. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
módosításáról
2016. évi CI. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény módosításáról
2016. évi CIII. törvény az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi
együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi
tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2016. évi CIV. törvény a központi hivatalok felülvizsgálatával és
a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes
törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek
feladatainak átadásáról
315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet az állami tisztviselők képesítési
előírásairól
316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek a középfokú végzettségű
bölcsődei
kisgyermeknevelők
bérrendezésével
összefüggő
módosításáról
319/2016. (X. 25.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról

MK. 149. szám
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81.
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83.
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87.
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89.
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92.
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94.

95.
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43/2016. (X. 25.) BM rendelet az állami tisztviselőkről szóló 2016.
évi LII. törvény hatálybalépésével kapcsolatos egyes belügyi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet az állami tisztviselők képzéséről
és továbbképzéséről
324/2016. (X. 27.) 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, valamint
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő
szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.
10.) Korm. rendelet módosításáról
32/2016. (X. 27.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel
összefüggő kormányrendeletek módosításáról
329/2016. (X. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
2016. évi CVI. törvény a „Földet a gazdáknak!” Programról
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2016. évi CVII. törvény a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. törvény módosításáról
2016. évi CVIII. törvény az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény módosításáról
2016. évi CIX. törvény az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény módosításáról
2016. évi CX. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények
módosításáról
2016. évi CXI. törvény egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal
összefüggő módosításáról
2016. évi CXII. törvény az egyes közszolgáltatások ellátásáról és
az ezzel
összefüggő
törvénymódosításokról
szóló
2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról
2016. évi CXIV. törvény az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló
1997. évi XLVI. törvény módosításáról
330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek
a nem rendszeres hulladékszállítás szabályaival összefüggő
módosításáról
22/2016. (XI. 15.) IM rendelet a cégnyilvántartással és a számviteli
törvény szerinti beszámolók közzétételével összefüggő egyes
miniszteri rendeletek módosításáról
337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet a kerékpárutakkal összefüggő
egyes műszaki adatok nyilvántartásáról
338/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint
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a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.)
Korm. rendelet módosításáról
341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete az egyes földügyi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete a területfejlesztéssel és
a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet és
a területfejlesztéssel
és
a területrendezéssel
összefüggésben
megőrzendő
dokumentumok
gyűjtéséről,
megőrzéséről,
nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm.
rendelet módosításáról
346/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete a Digitális Nemzet Fejlesztési
Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
2016. évi CXVI. törvény az egyes belügyi tárgyú törvények
módosításáról
2016. évi CXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2016. évi CXIX. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény
módosításáról
2016. évi CXXI. törvény az egységes elektronikus ügyintézési
rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról
351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
2016. évi CXXII. törvény a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról
2016. évi CXXV. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó
törvények módosításáról
2016. évi CXXVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes
törvények módosításáról
361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Bevándorlási és Menekültügyi
Hivatalról
362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet az igazságügyi szolgáltatásokkal
kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről
363/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet az úthasználati díjelszámolásról
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113. 367/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és MK. 184. szám
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
114. 374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási MK. 184. szám
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált
gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.)
Korm. rendelet
módosításáról

115. 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet a fizikai tényezők
(elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről
116. 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet az elektronikus formában tárolt
iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki
követelményeiről
117. 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi
Szolgálatról
118. 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről
119. 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
120. 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások
részletes szabályairól
121. 2016. évi CXXVII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentést
érintő egyes törvények módosításáról
122. 2016. évi CXXVIII. törvény a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény módosításáról
123 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátást
nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról
124 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
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125. 2016. évi CXXXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról
126. 2016. évi CXXXIV. törvény a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi
CXXIV. törvény módosításáról
127. 2016. évi CXXXV. törvény a dohányzás visszaszorításával
összefüggő egyes törvények módosításáról
128. 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és
zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról
129. 2016. évi CXXXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló
2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
130. 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról,
valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia
működési
támogatásáról
szóló
egyes
kormányrendeletek
módosításáról
131. 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek
a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő
módosításáról
132. 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet az Uniós fejlesztések fejezetbe
tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
133. 404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más
ellátásokban részesülő személyek egyszeri juttatásáról
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134. 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI
rendelet módosításáról
135. 76/2016. (XII. 8.) FM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.)
FVM rendelet módosításáról
136. 49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső
ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező
szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek
vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú
továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események
kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet
módosításáról
137. 2016. évi CXLII. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
138. 2016. évi CXLIII. törvény energetikai tárgyú törvények
módosításáról
139. 2016. évi CXLIV. törvény a közlekedéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról
140. 2016. évi CXLVI. törvény a szakképzési és felnőttképzési hatósági
feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról
141. 2016. évi CXLVIII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény módosításáról
142. 2016. évi CXLIX. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
143. 413/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről,
felülvizsgálatáról,
záradékolásáról,
valamint
a kisajátítással
kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
144. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

MK. 193.szám

145. 415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet az anyakönyvi szervek
kijelöléséről és az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről
146. 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a gyógyszertárak létesítésének és
működtetésének részletes szabályairól
147. 425/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról
148. 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
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149. 2016. évi CLVII. törvény Magyarország 2017. évi központi MK. 203.szám
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való
hatálybalépéséről

150. 2016. évi CLVIII. törvény a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő
módosításáról
151. 2016. évi CLX. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
152. 2016. évi CLXI. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és
a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosításáról
153. 2016. évi CLXII. törvény egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő
törvények módosításáról
154. 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek
támogatásának részletes szabályairól
155. 37/2016. (XII. 15.) EMMI rendelet egyes, gyógyászati
segédeszközökkel, orvostechnikai eszközökkel és védőnői ellátással
kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
156. 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
157. 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és
az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi
kompenzációjáról
158. 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a közigazgatási
bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
159. 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet egyes belügyi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
160. 443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők
képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.)
Korm. rendelet módosításáról
161. 38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet a nemzetiségi célú támogatások
igénybevételének,
felhasználásának
és
elszámolásának
részletszabályairól
162. 2016. évi CLXV. törvény egyes gyermekvédelmi és egészségügyi
tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének
fokozása érdekében történő módosításáról
163. 2016. évi CLXVI. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról
164. 2016. évi CLXVII. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról
165. 2016. évi CLXVIII. törvény az elektronikus hírközléssel és
a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
166. 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet egyes szociális és
gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
167. 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet egyes társadalombiztosítási és
családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
168. 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól
169. 2016. évi CLXX. törvény egyes állami és önkormányzati tulajdonú
ingatlanok ingyenes átadásáról
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170. 2016. évi CLXXI. törvény a közteherviselést és az állami szervek
feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról
171. 2016. évi CLXXII. törvény az egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
172. 2016. évi CLXXIII. törvény az egyszerű bejelentés körének
bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további
bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
173. 2016. évi CLXXIV. törvény a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény módosításáról
174. 2016. évi CLXXIX. törvény a civil szervezetek és a cégek
nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról
175. 2016. évi CLXXX. törvény a Szociális Munka Napjának
munkaszüneti nappá nyilvánításáról
176. 2016. évi CLXXXI. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról
177. 2016. évi CLXXXII. törvény egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú
törvények módosításáról
178. 2016. évi CLXXXV. törvény a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
179. 2016. évi CLXXXVII. törvény zártkertként nyilvántartott ingatlanok
művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról
180. 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról
181. 40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
182. 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok
alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével
kapcsolatos szabályokról
183. 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi dolgozók
és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
184. 462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a bölcsődében és a mini
bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező
kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei
pótlékhoz nyújtott támogatásról
185. 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és
a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.
(VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel
összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
186. 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
187. 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet az állami beruházások központi
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
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188. 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet a központi hivatalok
felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok
megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
189. 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet az egységes elektronikus
ügyintézési
rendszer
kialakításával
összefüggésben
egyes
kormányrendeletek módosításáról
190. 28/2016. (XII. 27.) IM rendelet az egyes központi hivatalokat, valamint
a költségvetési
szervi
formában
működő
minisztériumi
háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal kapcsolatos,
az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri
rendeletek módosításáról
191. 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet az egységes elektronikus ügyintézési
rendszer kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek
módosításáról
192. 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti
egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól
193. 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez
kapcsolódó,
sajátos
számviteli
szabályokat
tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról
194. 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek
az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy
területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő
módosításáról
195. 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes európai uniós projektekkel
kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
196. 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
197. 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
198. 45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet a költségvetési szervi formában
működő
minisztériumi
háttérintézmények
racionalizálásához
kapcsolódó egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
199. 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
200. 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével
kapcsolatos szabályokról
201. 497/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmét
érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
202. 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
203. 501/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és
a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet módosításáról
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204. 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet az Építésügyi Műszaki
Szabályozási Bizottságról
205. 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet a központi hivatalok
felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok
megerősítésével összefüggő egyes, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
206. 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet az egyes önkormányzati adózási és
illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
207. 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság
eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
208. 66/2016. (XII. 29.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói
lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.)
NGM rendelet módosításáról
209. 43/2016. (XII. 30.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről,
valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.)
MvM rendelet módosításáról
210. 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi
ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő módosításáról
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét.
A Képviselő-testület az előterjesztést tájékoztatóként tárgyalja.
Budapest, 2016. január 2.
..........................................
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jogtanácsos
az előterjesztés készítője
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Dr. Laza Margit
jegyző
előterjesztő

