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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 I. félévére vonatkozóan az alábbiakban részletezettek szerint
teszek eleget.
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Kihirdetve

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, Magyar Közlöny
vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
(a
továbbiakban:
MK 16. szám)
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, MK. 16. szám
bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
22/2016. (II. 17.) Korm. rendelet az elektronikus információs MK. 19. szám
rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az
információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt
célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló
187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
10/2016. (II. 17.) FM rendelet a környezetvédelmi és MK. 19. szám
természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosításáról
2/2016. (II. 18.) IM rendelet egyes választási tárgyú miniszteri MK. 20. szám
rendeleteknek a választások költségei elszámolásával és ellenőrzésével
összefüggő módosításáról
14/2016. (III. 2.) FM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, MK. 28. szám
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
8/2016. (III. 8.) BM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának MK. 32. szám
részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet
módosításáról
5/2016. (III. 8.) IM rendelet a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes MK. 32. szám
feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
2016. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. MK. 33. szám
törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról
45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet egyes mezőgazdasági tárgyú MK. 34. szám
kormányrendeletek módosításáról
2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról
MK. 39. szám
6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó MK. 40. szám
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet módosításáról
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58/2016. (III. 25.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők
képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
módosításáról
19/2016. (III. 30.) FM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.)
FVM rendelet módosításáról
66/2016. (III. 31.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet és
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 102/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet módosításáról
68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről,
az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek
részletes szabályairól
70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodással
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
2016. évi XII. törvény a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi
CLIX. törvény módosításáról
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelet a kormányablakokról szóló
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról
11/2016. (IV. 8.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó
személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM
rendelet módosításáról
2016. évi XV. törvény a nemzeti otthonteremtési közösségekről

MK. 42. szám

2016. évi XVII. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény módosításáról
2016. évi XVIII. törvény a társasági adóról és osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény
módosításáról
2016. évi XXI. törvény az Erzsébet-programot érintő egyes törvények
módosításáról
78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet a minimális vagyonvédelmi
szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről
2016. évi XXIII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő
vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról
2016. évi XXVI. törvény az egyes szociális és gyermekvédelmi
tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait
érintő törvények módosításáról
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89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény MK. 60. szám
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról
2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
MK. 64. szám
2016. évi XXXII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentés
keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével
összefüggő törvénymódosításokról
2016. évi XXXIV. törvény egyes egészségügyet érintő törvények
módosításáról
2016. évi XXXV. törvény a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi
CLIX. törvény módosításáról
2016. évi XXXVI. törvény az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről
szóló törvény végrehajtásáról
102/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
103/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a Kormánytisztviselői
Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet
módosításáról
104/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a Fővárosi Önkormányzat
kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről
szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
2016. évi XL. törvény a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
módosításáról
2016. évi XLI. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény módosításáról
2016. évi XLIII. törvény az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény módosításáról
2016. évi XLIV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról
2016. évi XLVII. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény módosításáról
2016. évi XLVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról
18/2016. (V. 24.) BM rendelet az anyakönyvi szakvizsgáról szóló
9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról
2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről
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2016. évi LIV. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló MK. 76. szám
2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet a nemzeti otthonteremtési MK. 78. szám
közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól
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116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi
tárgyú kormányrendeletek módosításáról
122/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai
tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.
rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a
közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér
megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység
ellátásának szakmai szabályairól
134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat
ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg
Központról
136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a közigazgatási
bürokráciacsökkentés keretében adminisztratív kötelezettségek
megszüntetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési
szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és
bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű
bejelentéséről
156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet egyes építésüggyel összefüggő
kormányrendeletek módosításáról
Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
(2016. június 14.)
2016. évi LXI. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
2016. évi LXII. törvény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény módosításáról
2016. évi LXIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény módosításáról
2016. évi LXIV. törvény az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII.
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
2016. évi LXVI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét.
A Képviselő-testület az előterjesztést tájékoztatóként tárgyalja.
Budapest, 2015. június 20.
..........................................
dr. Dallos Andrea
jogtanácsos
az előterjesztés készítője

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

