
  
 
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. 146. 
A Kormány 269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelete a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének            
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2017. szeptember 14. 
  
MK. 149. 
Az emberi erőforrások minisztere 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelete egyes miniszteri           
rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való         
felkészítéssel kapcsolatos módosításáról 
  

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint        
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM           
rendelet módosítása 

2. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi          
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása 

3. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és          
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása 

4. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló         
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása 

5. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és 
6. vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő        

tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 
7. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.          

5.) EMMI rendelet módosítása 
8. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények        

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 
9. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI          

rendelet módosítása 
10. A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és          

felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosítása 

http://www.kozlonyok.hu/
http://www.kozlonyok.hu/


11. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és         
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosítása 

  
Hatályba lép: 2017. szeptember 19., 2018. január 1. 
  
Az emberi erőforrások minisztere 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelete a bölcsődei dajka, a             
bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó          
személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről 
  
Hatályba lép: 2017. szeptember 19. 
  
MK. 152. 
A belügyminiszter 24/2017. (IX. 21.) BM rendelete az önkormányzati hivatalok egységes           
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2017. október 1. 
  
MK.156. 
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 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 8. § (2)              
bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A településkép védelme érdekében) 
„c) az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást folytathat le          
az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez              
kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint a         
rendeltetésmódosítások tekintetében, továbbá településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok          
és reklámhordozók elhelyezése tekintetében,” 
  
A Tvtv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást 
a) folytathat le – a 8. § (3) bekezdése szerinti kormányrendelet keretei között, településképi              
rendeletben meghatározott esetekben és módon – hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. §-a szerinti              
egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek és a rendeltetésmódosítások, 
b) folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése 
tekintetében.” 
  
A Tvtv. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Felhatalmazást kap az önkormányzat településképi rendelet hiányában, a reklámok,          
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és        
tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletnek – a településkép            
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvénnyel (a             



továbbiakban: Módtv.) és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal való összhang biztosítása          
érdekében történő – megalkotására és módosítására.” 
  
A Tvtv. 14. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki: 
„(2b) 2017. december 31-ét követően településképi rendelet hiányában 
a) a helyi építési szabályzat vagy az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati             
rendelet helyi építészeti örökség védetté nyilvánítását és védettség megszüntetését megállapító          
előírásait 
b) a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,         
feltételeiről és tilalmáról szóló, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati           
rendelet reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásait – a Módtv.          
rendelkezéseivel és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal való összhang biztosítása érdekében –           
2018. december 31-ig lehet alkalmazni.” 
  
A Tvtv. a következő 15/B. §-sal egészül ki: 
„15/B. § (1) E törvénynek a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról            
szóló 2017. évi LXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.2.) megállapított rendelkezéseit a           
Módtv.2. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) 2020. december 31. napján megszűnik valamennyi, a Módtv.2. hatálybalépését megelőzően           
létrejött olyan, határozatlan vagy 2020. december 31. napjánál hosszabb ideig tartó, határozott            
időtartamra kötött, közterület reklámcélú hasznosítására és annak ellenőrzésére irányuló, valamely          
helyi önkormányzattal kötött reklám rendszergazdai szerződés, amely nem felel meg e törvény –             
Módtv. és Módtv.2. által megállapított – rendelkezéseinek, valamint a felhatalmazása alapján           
megalkotott kormányrendelet és településképi rendelet rendelkezéseinek. A szerződés        
megszűnésével megszűnik valamennyi, az ilyen szerződésen alapuló reklámhordozó        
igénybevételére vonatkozó jogosultság. 
(3) A (2) bekezdés szerinti, határozott időre szóló reklám rendszergazdai szerződés időbeli hatálya             
nem hosszabbítható meg, és az érintett rendszergazdai tevékenységre új szerződés nem köthető.” 
  
A Tvtv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az e törvény felhatalmazása alapján kiadott – a             
Módtv. Rendelkezéseit végrehajtó – kormányrendelet hatálybalépését követően 
a) településképi rendelet hiányában legkésőbb 2017. október 1. napjáig e törvénynek a Módtv. által              
megállapított szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja         
vagy módosítja a 12. § (5) bekezdés szerinti, a reklámok, reklámhordozók és cégérek             
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi         
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletét, 
b) legkésőbb 2017. december 31. napjáig e törvénynek a Módtv. által megállapított szabályaival és              
a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy módosítja a         
településképi rendeletét.” 
  
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi            
CLXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az 5. § 2018. február 15-én lép hatályba.” 



  
A Tvtv. 
a) 14. § (2) bekezdésében az „– az (1) és a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével – 2017.                 
szeptember 30-ig lehet alkalmazni.” szövegrész helyébe az „– az (1), a (2a) és a (2b) bekezdésben                
foglaltak kivételével – 2017. december 31-ig lehet alkalmazni.” 
b) 15. § (1) bekezdésében a „településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény             
módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.)” szövegrész helyébe a            
„Módtv.” szöveg lép. 
  
Hatályát veszti a Tvtv. Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló           
2017. évi LXXII. törvény 97. §-ával megállapított 15/A. §-a. 
  
Hatályba lép: 2017. szeptember 29. 
  
MK.160. 
Az emberi erőforrások minisztere 23/2017. (X. 3.) EMMI rendelete az egyesülési jogról, a             
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.           
évi CLXXV. törvény végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
  
Hatályba lép: 2017. október 4., 2018. július 1. 
  
Az emberi erőforrások minisztere 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú            
miniszteri rendeletek módosításáról 
  
1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról          
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 
  
2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó        
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló         
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása 
3. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet            
módosítása 
  
Hatályba lép: 2017. október 4., 2017. október 15., 2018. január 1. 
  
Budapest, 2017. október 11. 
  

Tisztelettel: 
  
  
             Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

        jegyző 
 


