. sz. melléklet

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ
Jelen ismertető a 2015. január 22-e és 2015. február 17-e között a Magyar Közlöny 2015. évi
5-17. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást.

1.

Az emberi erőforrások minisztere 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelete
A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről (MK. 5.)
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési feladatellátásra kötelezett helyi
önkormányzatok, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati
társulások, a közművelődési intézmények, a közművelődési megállapodás keretében
közművelődési feladatellátásban résztvevő szervezetek által és a közművelődési közösségi
színterekben folytatott közművelődési tevékenységek és a területi, fővárosi közművelődési
szakmai szolgáltatást nyújtó szervezetek szakfelügyeletére.

2.

A Kormány 1011/2015. (I. 22.) Korm. határozata
A közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról (MK 5.)
A Kormány elrendelte a közigazgatási perjog felülvizsgálatát, az önálló közigazgatási
perrendtartás kidolgozására irányuló munkálatok megkezdését, és felhívta az
igazságügyért felelős minisztert a közigazgatási perrendtartás koncepciójának
kidolgozására, valamint az Államreform Bizottság eseti munkacsoportjaként létrehozta a
Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottságot.

3.

A Kormány 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelete
A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes
szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban
közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól (MK 7.)
A Kormány a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmények
építésének, átalakításának, valamint a 400 m2-t meghaladó bruttó alapterületre való
bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárásaiban szakhatósági állásfoglalás
kiadására jogosult szervnek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjét jelölte ki.

4.

A Kormány 1020/2015. (I. 29.) Korm. határozata
Egyes kormányzati feladatok változásával összefüggő intézkedésekről (MK 7.)
A Kormány felhívta az emberi erőforrások miniszterét, hogy az irányítása alatt álló
Nemzeti Sportközpontok feletti irányítási jogait az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 9/A. § (5) bekezdés alapján adja át a nemzeti fejlesztési miniszternek. A
Nemzeti Sportközpontok közé tartozik a Tatai Edzőtábor.

5.

A Kormány 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozata
Az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó
intézkedésekről (MK 8.)
A Kormány felhívta a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy átfogó felülvizsgálatot
követően, a lakossági építkezések sajátosságait kiemelten szem előtt tartva tegyen
javaslatot az ügyintézés egyszerűsítésére és hatékonyabbá tételére az építésügyi igazgatás
területén; valamint dolgozzon ki a korszerű értékalapú, gazdaságélénkítő területrendezési,
településfejlesztési és településrendezési tervezési szakmai koncepciót, tervezésre, illetve
az építésre és a kivitelezésre irányuló szakmaspecifikus eljárási szabályelemeket.
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6.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2015. (II. 2.) MvM rendelete
Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről (MK 9.)
A jogszabály 39. §-a értelmében A 22509/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes
miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Tata 3281 helyrajzi számon nyilvántartott
ingatlan (Tata, Sport u. 5.) műemléki védettsége – tekintettel arra, hogy a védelem alapját
képező értékeit (lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette – megszűnt. Azonban a Tata
3281 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki jelentőségű terület védettsége
továbbra is fennáll.

7.

A Kormány 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelete
A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os
tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító
szakképesítésekről (MK 13.)
A 2015. február 11-én hatályba lépett rendelet 1−4. melléklete tartalmazza a Kormány
2015/2016-os tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését, többek között az iskolai rendszerű
szakképzésben oktatható, támogatott szakképesítéseket, nem támogatott szakképesítéseket
és a korlátozottan támogatott szakképesítéseket, keretszámokat.

8.

A köztársasági elnök 98/2015. (II. 11.) KE határozata
A bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről (MK 14.)
A Köztársasági Elnök a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és
munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2015. március 7. napja és 2015. április
30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

9.

A Kormány 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelete
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
A 2015. március 1-én hatályba lépő rendelet a birtokvédelmi eljárás minden elemét (az
alapelvektől a végrehajtásig) átfogóan szabályozza.

10. A Kormány 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelete
Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 17.)
A jogszabály 2015. február 18-i hatályba lépéssel módosította többek között Az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletet, A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről
és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet és Az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet.
Tata, 2015. február 18.

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

