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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 2017. év II. félévére vonatkozóan az alábbiakban részletezettek
szerint teszek eleget.
A jogszabály száma és címe
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Kihirdetve

2017. évi LXXVI. törvény a külföldről támogatott szervezetek Magyar
átláthatóságáról
Közlöny
(a továbbiakban:
MK. 93. szám)
2017. évi LXXVII. törvény egyes adótörvények és más kapcsolódó MK. 93. szám
törvények módosításáról
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
MK. 95. szám
5/2017. (VI. 22.) EMMI rendelete
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2017. évi LXXXVI. törvény
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény módosításáról
2017. évi LXXXVIII. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
2017. évi LXXXIX. törvény
egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával
összefüggő módosításáról
2017. évi XC. törvény
a büntetőeljárásról
162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal kapcsolatos módosításáról
163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek
fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról
11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet az elektromos gépjárműtöltési
szolgáltatás egyes kérdéseiről
171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalok
további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról
172/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet a pénzügyi közvetítőrendszert érintő
egyes kormányrendeletek módosításáról
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12/2017. (VI. 29.) NGM rendelet a foglalkoztatást elősegítő
támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.
16.) MüM rendelet és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint
az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.
15.) GM rendelet módosításáról
20/2017. (VI. 30.) MvM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és
nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet egyes, az általános forgalmi adót és
a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek
érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet
módosításáról
2017. évi CIV. törvény A településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény módosításáról
174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet az anyakönyvvezető és
az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint
az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről
176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet az energiahatékonysági célokat
szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól
182/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény végrehajtásáról
188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a tankerületi központok
fenntartásában
működő
egyes
köznevelési
intézmények
fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési
feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő
intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról
191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló
törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet az egyes vízgazdálkodási és
vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
19/2017. (VII. 12.) NGM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tárgyú
rendeletek módosításáról
207/2017. (VII. 14.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló
törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
9/2017. (VII. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és
a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet
és a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet
módosításáról
215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről
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218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek
Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő
módosításáról
220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a víziközmű-bekötést végző
személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról
221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet az anyakönyvi szakvizsgáról
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17/2017. (VIII. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál
képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról
224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási
szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes
feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos
személyszállítási
szolgáltatási
feltételekre,
valamint
a közúti
személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló
213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
230/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők
képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
módosításáról
30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi
pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb
kormányrendeletek módosításáról
21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet megújított 1000 forintos címletű
bankjegy kibocsátásáról
22/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet 1000 forintos címletű bankjegyek
bevonásáról
21/2017. (VIII. 23.) BM rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016.
évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes BM rendeletek
módosításáról
240/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű
védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet és
az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
246/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet az infokommunikációs technológiák
ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
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250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi,
egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
26/2017. (IX. 11.) NGM rendelet a könyvvizsgálói közfelügyeleti
feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013.
(VI. 29.) NGM rendelet módosításáról
261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
módosításáról
262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet a szociális hozzájárulási adóhoz
kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról
263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről
szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
módosításáról
269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének
általános
követelményeiről
szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek
a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való
felkészítéssel kapcsolatos módosításáról
20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet a bölcsődei dajka, a bölcsődei
szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet
szolgáltatást
nyújtó
személy
képzésének
szakmai
és
vizsgakövetelményeiről
46/2017. (IX. 20.) FM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet
módosításáról
274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet az iskolaszövetkezetek és
a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális
szolgáltatási díjról
275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet egyes energetikai tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
24/2017. (IX. 21.) BM rendelete az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
módosításáról
280/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet egyes területrendezési tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
2017. évi CV. törvény a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról
2017. évi CVI. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének
emelése érdekében
289/2017. (IX. 25.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
12/2017. (IX. 29.) IM rendelet a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó
által fizetendő regisztrációs díjról
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24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
292/2017. (X. 5.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal
összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tengelysúlymérő
Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan
úthasználat
miatt
kiszabott
bírságokkal
összefüggő
egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2017. (VIII. 14.) Korm.
rendelet módosításáról
19/2017. (X. 5.) OGY határozata a Magyar Köztársaság megyéiről,
a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY
határozat módosításáról
50/2017. (X. 10.) FM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői
szervezetekről
2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban
alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes
eljárásokról
2017. évi CXIX. törvény a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény
és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
2017. évi CXX. törvény a használati minták oltalmára vonatkozó
szabályozás módosításáról
2017. évi CXXI. törvény az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához
szükséges törvénymódosításokról
2017. évi CXXII. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról
2017. évi CXXIII. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet a felszámolási eljárásban az adós
vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések
módosításáról
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező
szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről
26/2017. (X. 18.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények által
szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról
13/2017. (X. 20.) IM rendelet a Végrendeletek Országos
Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról
2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról
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2017. évi CXXVI. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
2017. évi CXXVII. törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról
28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési
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jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
2017. évi CXXIX. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és
a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint
az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról
35/2017. (X. 26.) NGM rendelet a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.)
MüM rendelet módosításáról
303/2017. (X. 26.) Korm. rendelet az állami sport célú támogatások
felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról
2017. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításáról
2017. évi CXXXI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.
évi LXXXV. törvény módosításáról
304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet az egységes elektronikuskártyakibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról
308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat
ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg
Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a Magyar Államkincstárról
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311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához
kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
93. 312/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más
ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről
94. 313/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a 2017. évi nyugdíjprémiumról és
egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról
95. 314/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a szépkorúak jubileumi köszöntéséről
szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról
96. 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek,
valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról
97. 12/2017. (XI. 6.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői
szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet
módosításáról
98. 37/2017. (XI. 6.) NGM rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
99. 316/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999.
(VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
100. 42/2017. (XI. 7.) 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
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101. 320/2017. (XI. 8.) 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
102. 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet a településügyi dokumentumok
készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása
érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
103. 2017. évi CXXXII. törvény egyes állam által nyújtott támogatások és
ösztöndíjak adómentességéről
104. 2017. évi CXXXIII. törvény az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény módosításáról
105. 2017. évi CXXXIV. törvény a belügyi feladatokat érintő és más
kapcsolódó törvények módosításáról
106. 2017. évi CXXXV. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény módosításáról
107. 2017. évi CXXXVI. törvény az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi
LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és
egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
108. 2017. évi CXXXVII. törvény a nemzeti versenyképesség növeléséhez
szükséges egyes törvénymódosításokról
109. 2017. évi CXXXVIII. törvény az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény módosításáról
110. 2017. évi CXXXIX. törvény a Kormánytisztviselői Döntőbizottság
elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények
módosításáról
111. 2017. évi CXLIII. törvény az egyes migrációs tárgyú törvények
módosításáról
112. 2017. évi CXLIV. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós
és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények
módosításáról
113. 2017. évi CXLV. törvény egyes törvények biztosítási, illetve
pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
114. 2017. évi CXLVI. törvény az átmeneti bányászjáradékban részesülők
közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása
érdekében egyes törvények módosításáról
115. 338/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
116. 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban
elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint
az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet módosításáról
117. 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek
a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges módosításáról
118. 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet az egyes foglalkoztatási, valamint
pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
119. 2017. évi CXLIX. törvény egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb
védelme érdekében szükséges módosításáról
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120. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
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121. 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
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122. 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról
123. 2017. évi CLIV. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény módosításáról
124. 2017. évi CLV. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
125. 2017. évi CLVI. törvény a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és
a kapcsolódó törvények módosításáról
126. 2017. évi CLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és
a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról
127. 2017. évi CLVIII. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról
128. 2017. évi CLIX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb
törvények módosításáról
129. 2017. évi CLX. törvény az országgyűlési képviselők választása
kampányköltségeinek
átláthatóvá
tételéről
szóló
2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról
130. 2017. évi CLXI. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010.
évi LXXV. törvény módosításáról
131. 2017. évi CLXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény
módosításáról
132. 2017. évi CLXIII. törvény a sportvállalkozásokat érintő egyes adózási
tárgyú törvények módosításáról
133. 2017. évi CLXIV. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény módosításáról
134. 348/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
135. 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a szociális ágazatban egészségügyi
végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben
kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott
támogatásról
136. 351/2017. (XI. 23.) 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. rendelet módosításáról
137. 352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátást nyújtó
közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről
138. 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet az állami tisztviselők
teljesítményértékeléséről
139. 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet az országos kerékpárút-törzshálózat
egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen
kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről
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140. 356/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
141. 357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető
képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
142. 359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más
ellátások 2018. január havi emeléséről
143. 360/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
144. 361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
145. 15/2017. (XI. 30.) IM rendelet az ügyvédi tevékenység gyakorlására
jogosultak arcképes igazolványáról
146. 31/2017. (XII. 6.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi
besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.
11.) BM rendelet módosításáról
147. 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
148. 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet a Kopp Mária Intézet a Népesedésért
és a Családokért létrehozásáról
149. 2017. évi CLXX. törvény a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról
150. 2017. évi CLXXVII. törvény a tizenkettedik életévüket be nem töltött
gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni
fokozottabb büntetőjogi védelemről
151. 2017. évi CLXXVIII. törvény az egyes családtámogatási tárgyú,
valamint egyéb törvények módosításáról
152. 2017. évi CLXXIX. törvény a közigazgatási szabályszegések
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
153. 2017. évi CLXXX. törvény egyes kulturális és sporttárgyú törvények,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
154. 2017. évi CLXXXI. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001.
évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
155. 2017. évi CLXXXII. törvény a közlekedéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról
156. 2017. évi CLXXXIII. törvény az agrárium versenyképességének javítása
érdekében egyes törvények módosításáról
157. 2017. évi CLXXXIV. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény módosításáról
158. 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muzeális intézmények működési
engedélyéről
159. 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
160. 381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról
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161. 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet a tartós ápolást végzők időskori
támogatásáról
162. 384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú
kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és a büntetés-végrehajtási
tárgyú jogszabályok változásából adódó módosításáról
163. 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai
Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól
164. 389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzetközi közigazgatási
szakértői tevékenységről
165. 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi
LXXVIII.
törvény
hatálybalépésével
összefüggő
egyes
kormányrendeletek módosításáról
166. 394/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a belügyi feladatokat érintő és más
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV.
törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról
167. 395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről
szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
168. 396/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet egyes közigazgatási és rendészeti
vizsgákkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
169. 398/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm.
rendeletnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénnyel összefüggő
módosításáról
170. 399/2017. (XII. 14.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek
az egészségügyben
megvalósuló
béremelésekkel
kapcsolatos
módosításáról
171. 402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
172. 405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletnek az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel
összefüggő módosításáról
173. 406/2017. (XII. 15.) 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. rendelet módosításáról
174. 17/2017. (XII. 15.) IM rendelet a bírósági peres és nemperes eljárásokra
adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes
szabályairól
175. 18/2017. (XII. 15.) IM rendelet a hatósági letétről, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok
tárolásáról és értékesítéséről
176. 2017. évi CLXXXV. törvény a váltójogi szabályokról
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177. 2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel MK. 214. szám
és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények
módosításáról

178. 2017. évi CLXXXVII. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény módosításáról
179. 2017. évi CLXXXVIII. törvény egyes egészségügyi
és
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
180. 2017. évi CXC. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2017. évi LXXVII. törvény módosításáról
181. 2017. évi CXCI. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági
felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról
182. 2017. évi CXCIII. törvény a fiatalok életkezdési támogatásának
kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról
183. 2017. évi CXCIV. törvény egyes törvények szervezett utazási tárgyú
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
184. 2017. évi CXCV. törvény a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény
módosításáról
185. 2017. évi CXCVI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény módosításáról
186. 2017. évi CXCVII. törvény a büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
187. 419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a hatósági erkölcsi bizonyítvány
kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól
188. 423/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a gyógyszerrendeléshez
használandó számítógépes program minősítésének eljárási szabályairól
189. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól
190. 426/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
191. 2017. évi CXCVIII. törvény az állam által biztosított egyes
kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő
tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény módosításáról
192. 2017. évi CXCIX. törvény az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
193. 2017. évi CC. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
módosításáról
194. 2017. évi CCI. törvény a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény módosításáról
195. 2017. évi CCII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC.
törvény módosításáról
196. 2017. évi CCIII. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról
197. 2017. évi CCIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény módosításáról
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198. 2017. évi CCV. törvény egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és
más célú módosításáról
199. 2017. évi CCVI. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás
szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról
200. 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok
ellátásának részletes szabályairól
201. 430/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
202. 60/2017. (XII. 20.) FM rendelet egyes földügyi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
203. 43/2017. (XII. 20.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes
gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet és a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
204. 2017. évi CCVIII. törvény az energetikai tárgyú törvények, valamint
azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
205. 36/2017. (XII. 21.) BM rendelet az egységes elektronikuskártyakibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
206. 19/2017. (XII. 21.) IM rendelet a polgári eljárásban a tárgyalás,
a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról
207. 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet az új polgári perrendtartásról és
az ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb
igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
208. 436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern
Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm.
rendelet módosításáról
209. 21/2017. (XII. 22.) IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási
bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról
210. 23/2017. (XII. 22.) IM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban
közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól
211. 24/2017. (XII. 22.) IM rendelet a polgári és közigazgatási bírósági
eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának részletes szabályairól
212. 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
213. 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozata a Kemény Ferenc
Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és északcsepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges
intézkedésekről
214. 440/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
215. 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó,
sajátos
számviteli
szabályokat
tartalmazó
kormányrendeletek
módosításáról
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216. 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési
rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról
217. 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelet az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993.
(IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére
finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról,
az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II.
28.) NEFMI rendelet módosításáról
218. 2057/2017. (XII. 27.) Korm. határozata az egyes csepeli és soroksári
fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról
219. 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
220. 459/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a Közszolgálati Döntőbizottságról
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221. 461/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a szabálysértési nyilvántartás
kezelésével, valamint az abból történő adatigényléssel kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő
szabályokról
222. 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és
az egyházi
jogi
személyek
foglalkoztatottjainak
2018. évi
kompenzációjáról
223. 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás
részletszabályairól
224. 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel
összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról
225. 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a Kormányzati Adatközpont
működéséről
226. 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről,
az iratbetekintéssel
összefüggő
költségtérítésről,
a költségek
megfizetéséről, valamint a költségmentességről
227. 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.)
Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény,
az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról
228. 476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes építési beruházások
országkép- és településképvédelmi szempontú véleményezésének
megvalósítása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról
229. 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
230. 481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú
kormányrendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő
módosításáról
231. 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a társasházkezelő,
az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
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232.

233.

234.

235.

236.

értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő
végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól
503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az első sikeres nyelvvizsga és
az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott
támogatásról
520/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a felszámolási eljárásban az adós
vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.)
Korm. rendelet módosításáról
521/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról
530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a hagyományőrzéssel és
a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről,
valamint a népi iparművészeti és a népművészeti alkotások minősítéséről
52/2017. (XII. 29.) NGM rendelete az egyes önkormányzati adózási,
illetékezési és jövedelemadózási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét.
A Képviselő-testület az előterjesztést tájékoztatóként tárgyalja.
Budapest, 2018. január 4.
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