
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.)            
XI.ÖK rendelet 93. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően az elmúlt időszak önkormányzatokat            
érintő főbb jogszabályi változásairól az alábbi tájékoztatást adom: 
  
(A Magyar Közlöny jelen jogszabályfigyelőben hivatkozott számai a www.kozlonyok.hu internetes          
oldalon elektronikus formában letölthetők). 
  
MK. 21. 
A Kormány 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelete egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek           
módosításáról 
1. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm.            
rendelet (R.) módosítása 
  
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm.           
rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő             
rendelkezés lép: „(5) Az érintett szervezet a közbeszerzési törvény 105. § (1) bekezdés a) és b)                
pontja, valamint (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kötött keretmegállapodásokból a miniszter             
előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést kezdeményezhet, továbbá a nettó tizenöt          
millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés tárgyú, valamint a              
nettó huszonöt millió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás tárgyú versenyújranyitás             
és konzultáció esetében a miniszter előzetes hozzájárulása nélkül lefolytathatja az eljárást,           
azonban az érintett szervezet a 6. melléklet szerinti adatszolgáltatást köteles negyedévente –            
március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig, december 31-ig – teljesíteni. Az ellenőrző szervezet             
az  adatszolgáltatással kapcsolatban további adatokat kérhet.” 
  
A 320/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A miniszter öt munkanapon belül az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány           
megküldésével dönt az adott közbeszerzésről. Ha az ellenőrző szervezet a 7. § (2) bekezdése              
szerint hiánypótlási felhívást vagy jelentést küld az érintett szervezetnek, a döntés meghozatalára            
nyitva álló határidő – a hiánypótlási felhívások és jelentések számától függetlenül – három             
munkanappal meghosszabbodik.” 
  
A 320/2015. Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A 8. § szerinti az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállítását követő tíz             
munkanapon belül az ellenőrző szervezet – feltéve, hogy a 8. § szerinti tanúsítvány kiállítására              
nem a 7. § (2a) bekezdés 2. pontja szerinti együttes ellenőrzés alapján került sor – elvégzi az                 
eljárást megindító vagy meghirdető felhívás és az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési           
dokumentumok – a 7. § (2a) bekezdés 3. pontjában foglaltakon túli – közbeszerzési-jogi             
szempontú vizsgálatát, amely alapján újabb, a 8. és 9. § szerinti, a közbeszerzési dokumentumok              
jóváhagyására vonatkozó tanúsítványt állít ki az adott közbeszerzés vonatkozásában.” 
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A 320/2015. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A bontást – ideértve több szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések bontását is               
– megelőzően, az ellenőrző szervezet megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott eljárást            
megindító vagy meghirdető felhívás került-e közzétételre, illetve megküldésre.” 
  
A 320/2015. Korm. rendelet 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A közbeszerzési eljárást, illetve a több szakaszból álló eljárás esetén az eljárás részvételi              
szakaszát lezáró döntés e § szerinti ellenőrzésének megkezdésére mindaddig nem kerülhet sor, és az              
ellenőrzési határidő számítása mindaddig nem kezdődhet meg, ameddig az adott közbeszerzési           
eljárás tekintetében jogorvoslati eljárás van folyamatban, azaz a jogorvoslati eljárás lezárásáról           
szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítéséig, illetve közzététele napjáig. Ha a           
közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati eljárás megindítására az e § szerinti ellenőrzés           
megkezdését követően, de a záró tanúsítvány megküldését megelőzően kerül sor, az ellenőrző            
szervezet az ellenőrzést a jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény           
szerinti kézbesítése, illetve közzététele napjáig felfüggeszti. Az ellenőrzés felfüggesztése         
vonatkozásában a korábbi időpont az irányadó. A kézhezvétel időpontjáról az érintett szervezet            
nyilatkozik az ellenőrző szervezet részére. A felfüggesztés időtartama az ellenőrző szervezet           
határidejébe nem számít bele.” 
  
A 320/2015. Korm. rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13/A. § (1) Az uniós értékhatárokat el nem érő értékű, hirdetmény nélküli közbeszerzési             
eljárások, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el            
nem érő értékű közbeszerzési eljárások, valamint keretmegállapodás esetén a közbeszerzési törvény           
105. §-a szerinti, de a 6. § (5) bekezdése körébe nem tartozó verseny újranyitásával vagy írásbeli                
konzultációval megvalósuló szerződéskötés során az érintett szervezet a miniszter jóváhagyását          
utólag is kérheti a 9. melléklet szerinti előterjesztés és mellékletei megküldésével, az összegezés             
részvételre jelentkezők, ajánlattevők részére történő megküldését követő két munkanapon belül, a           
közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumnak – jogorvoslati eljárás esetén a           
Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumnak is – az ellenőrző szerv részére           
történő megküldésével. 
  
Ha az érintett szervezet nem él az utóellenőrzés kezdeményezésének lehetőségével, a miniszter            
jóváhagyását a R. 5. §-nak megfelelően kell kérnie. E § szerinti utóellenőrzés kezdeményezése             
esetén is az érintett szervezet a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról annak megkezdésével           
egyidejűleg az ellenőrző szervet tájékoztatni köteles az eljárás tárgyának, becsült értékének és            
fajtájának, valamint annak megjelölésével, hogy az ajánlatkérő az adott eljárás során alkalmazza-e a             
közbeszerzési törvény 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
  
Az ellenőrző szervezet elvégzi a fent hivatkozott dokumentumok közbeszerzési-jogi         
utóellenőrzését. 
  
Az ellenőrző szervezet a dokumentumok beérkezését követő tíz munkanapon belül utóellenőrzési           
tanúsítványt állít ki az ellenőrzés eredményéről. A hiánypótlás teljesítésének időtartama az           
ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele. Az ellenőrző szervezet az ellenőrzés           



eredményétől függően, súlyos közbeszerzési jogsértés esetén jogorvoslati eljárást kezdeményez. A          
13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tartalmú utóellenőrzési tanúsítvány kiállítása esetén az             
összegezés javítása, módosítása szükséges. A 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmú               
utóellenőrzési tanúsítvány hiányában a szerződés nem lép hatályba. 
  
Az utóellenőrzés megkezdésére mindaddig nem kerülhet sor és az ellenőrzési határidő számítása            
mindaddig nem kezdődhet meg, ameddig az adott közbeszerzési eljárás tekintetében jogorvoslati           
eljárás van folyamatban, azaz a jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény            
szerinti kézbesítéséig, illetve közzététele napjáig. Ha a közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati           
eljárás megindítására az utóellenőrzés megkezdését követően, de az utóellenőrzési tanúsítvány          
megküldését megelőzően kerül sor, az ellenőrző szervezet az ellenőrzést a jogorvoslati eljárás            
lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítése, illetve közzététele napjáig          
felfüggeszti. Az ellenőrzés felfüggesztése vonatkozásában a korábbi időpont az irányadó. A           
kézhezvétel időpontjáról az érintett szervezet nyilatkozik az ellenőrző szervezet részére. A           
felfüggesztés időtartama az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.” 
  
A 320/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett ellenőrzésekre kell alkalmazni.           
Az ajánlatkérő e rendelet előírásainak megfelelő alkalmazásával kezdeményezi az ellenőrző          
szervezet eljárását abban az esetben is, ha a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény              
vagy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény szerinti keretmegállapodásos eljárás           
második része szerint kíván szerződést kötni, ideértve azt az esetet is, ha a keretmegállapodás vagy               
a keretszerződés megkötésére központosított közbeszerzés keretében került sor.” 
 
Hatályba lép: 2017. február 14. 
  
MK.22. 
Az emberi erőforrások miniszterének 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelete egyes szociális és            
gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
  
1. A szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 14/1995. (III.          
31.) NM rendelet hatályon kívül helyezése 
Hatályát veszti a szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgozók foglalkoztatásáról szóló         
14/1995. (III. 31.) NM rendelet. 
  
2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint         
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM           
rendelet módosítása 
Többek között az érdekképviseleti fórumra, gyermekönkormányzatra, a szolgáltatást igénybe vevők          
tájékoztatására, krízisközpontra, gyermekotthonokra vonatkozó szabályok módosultak. 
  
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.)            
SZCSM rendelet módosítása 
  



4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük           
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása 
  
Számos rendelkezés módosul, melyek többek között a házi segítségnyújtásra, támogató          
szolgáltatásokra, közösségi pszichiátriai ellátásra, az érdekképviseleti fórumra, fogyatékos        
személyek nappali intézményére, bentlakásos intézményi szolgáltatásra, utcai szociális munkára, a          
fejlesztő foglalkozásra, a szolgáltatástervezési koncepcióra vonatkozó rendelkezéseket érintik. 
  
Hatályba lép: 2017. február 17., 2017. április 1., 2017. július 1.,2018. január 1. 
  
MK.23. 
A Kormány 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelete 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 
  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a            
gyermekjóléti ésgyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)         
Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kjtvhr.) a következő 21. §-sal egészül ki: 
„21. § (1) E rendeletnek 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 szóló 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 2.             
§-ával megállapított 5. számú mellékletét a 2017. január 1-jétől 2017. február 16-áig terjedő             
időszakra is alkalmazni kell. A szociális ágazati összevont pótlék a közalkalmazott 2017. január             
hónapra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2017. március hónapban kell            
kifizetni. 
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 17-ét             
megelőzően létesül, vagy 2016. december 31-ét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően            
megszűnik, akkor az  (1)  bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.” 
  
A Kjtvhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
  
Hatályba lép: 2017. február 17. 
  
MK. 33. 
A Kormány 40/2017. (III. 7.) Korm. rendelete egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú            
kormányrendeletek módosításáról 
  
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a         
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről       
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46/B.  §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt a Mód. Kr. 1. alapján megállapított             
településképi rendelet hatálybalépéséig – az építésügyi hatóság vagy az építésfelügyeleti hatóság           
által elrendelt bontás kivételével – nem lehet lebontani. 



(6) Az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló          
40/2017. (III. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 2.) megállapított (5) bekezdést a              
Mód. Kr. 2. hatálybalépésekor folyamatban lévő bontási engedélyezési eljárásokban is alkalmazni           
kell.” 
  
Hatályba lép: 2017. március 8. 
  
MK. 37. 
  
2017. évi XIII. törvény egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő           
nyilvánításával összefüggő módosításáról 
1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 27. § (2)              
bekezdésében és 39. § (2) bekezdésében a „munkaszüneti napon” szövegrész helyébe a „január             
1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap,         
pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24–26-án, továbbá ha            
az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén”           
szöveg lép. 
  
Hatályát veszti az Atv. 3. § i) pontja. 
  
2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (1) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: „(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő,            
május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.” 
  
3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő               
rendelkezés lép: „(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1.,             
pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.” 
  
Hatályba lép: 2017. március 24. 
  
MK. 45. 
2017. évi XXIV. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi             
LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem          
kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról 
  
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:             
Étv.) 33/A.  §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„33/A. § (1) Egyszerű bejelentéssel történik 
a) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése, 
b) műemlék kivételével, a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg            
nem haladó méretűre bővítése, valamint 



c) az a) és b) pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés. 
(2) A természetes személy építtető egyszerű bejelentéssel bejelenti a 300 négyzetméter összes            
hasznos alapterületet meghaladó új lakóépületet érintő építési tevékenységet, ha azt saját lakhatás            
biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz. 
(3) A természetes személy építtető – műemlék kivételével – egyszerű bejelentéssel bejelenti a             
meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló          
építési tevékenységet, ha azt saját lakhatása biztosítására szolgáló lakóépület tekintetében végzi. 
(4) Egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén 
a) az  építtető az  építési tevékenységet a  kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal 
– kormányrendeletben meghatározottak szerint – a nevének és lakcímének, szervezet esetén a            
megnevezésének és székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton bejelenti a         
kormányrendeletben kijelölt szervnek, 
b) ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében              
az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem              
kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni, 
c) a bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell         
mellékelni, 
d) a bejelentéstől a kormányrendeletben meghatározottak szerint lehet eltérni. 
(5) Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén az építtető köteles építész            
tervezőt tervezői művezetésre megbízni. 
(6) Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenységet a bejelentéstől számított tíz éven            
belül meg kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a              
kormányrendeletben kijelölt szervtől. 
(7) A (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállításától számított 5 évig a (2) vagy (3)               
bekezdés szerinti építési tevékenységgel érintett lakóépület rendeltetése akkor sem változtatható          
meg, ha egyébként a rendeltetésváltoztatás jogszabályi feltételei fennállnak. E tényt a (6) bekezdés             
szerinti hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni. 
(8) Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósították meg az (1)–(3) bekezdés szerinti               
építési tevékenységet, 
a) új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le kell bontani, 
b) meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett építményrészt a           
visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell bontani,          
és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani. 
(9) A (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű           
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.” 
  
Az Étv. 47. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 
(Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak szerint el kell rendelnie:) 
„g) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését vagy az építmény          
felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak          
állapota az  állékonyságot, az  életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyezteti.” 
  
Az Étv. 48. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a                   
következő bc) és bd) alponttal egészül ki: 



(Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési             
tevékenységet) 
„bb) természetes személy esetében 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan          
nem saját lakhatás biztosítása érdekében, illetve a megépült lakóépületben nem csak egy lakást             
kialakítva, 
bc) természetes személy esetében a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos           
alapterületet meghaladó bővítését nem saját lakhatás biztosítása céljából, nem saját lakhatásra           
szolgáló lakóépület tekintetében, vagy 
bd) természetes személy építtető kivételével, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet          
meghaladó lakóépület esetében bejelentéssel” (végzik.) 
  
Az Étv. a következő 60/E. §-sal egészül ki: 
„60/E. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az              
egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére          
történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló 2017. évi XXIV. törvény hatálybalépése          
előtt indult építésügyi engedélyezési eljárások esetében az építési engedélyezési eljárást a kérelem            
benyújtása napján hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni.” 
  
Az Étv. 
a) 46. § (4) bekezdés a) pontjában az „a)–c) pontja” szövegrész helyébe az „a) és b) pontja” szöveg, 
b) 47. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, c) pont ca) alpontjában, valamint 48. § (5) bekezdés d)                   
pontjában a „köz- és vagyonbiztonságot” szövegrész helyébe a „közbiztonságot” szöveg, 
c) 48/A. § (1a) bekezdésében a „(2) és (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(6) és (7) bekezdése”                 
szöveg, 
d) 48/A. § (2) bekezdésében az „építésügyi hatóság vagy jogszabályban meghatározott esetekben            
az építésfelügyeleti hatóság” szövegrész helyébe az „építésügyi hatóság” szöveg, 
e) 49. § (1) bekezdésében az „a 48. §” szövegrész helyébe az „a 48/A. §” szöveg, 
f) 62.  § (3)  bekezdés 2.  pontjában az  „építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az  „építésügyi és 
az építésfelügyeleti hatóság” szöveg lép. 
  
Hatályát veszti az Étv. 
a) 30/B. § (3) bekezdése, 
b) 46. § (2) bekezdés c) pontja, 
c) 46. § (3) bekezdés d) pontja, 
d) 47. § (2) bekezdés e) pontjában a „valamint” szövegrész, 
e) 48. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „vagy” szövegrész, 
f) 1. melléklete. 
  
Hatályba lép: 2017. április 27. 
  
Budapest, 2017. április 13.  
  
  
                                                                         Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 


