
  
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. 166. 
2017. évi CXVIII. Törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó          
szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról* 
  
Hatályba lép: 2018. január 1. 
  
2017. évi CXXIII. Törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.           
törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról 
  
1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 6. §             
22.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvény alkalmazásában) 
„22. Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar: a kormánytisztviselők és az           
állami tisztviselők önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai köztestülete;” 
  
A Kttv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) a            
kormánytisztviselők és az állami tisztviselők önkormányzattal rendelkező, közigazgatási        
szakmai köztestülete.” 
  
A Kttv. 29. § (6) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az MKK) 
„r) tagot delegál a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumba és az Állami Tisztviselői           
Továbbképzési Kollégiumba;” 
  
A Kttv. 33. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Az MKK-tagság alapjául szolgáló jogviszony fennállásáról – a tag kérésére – a             
munkáltató igazolást állít ki, amely igazolás az MKK által a tagjai számára nyújtható             
kedvezményes szolgáltatások igénybevételére szolgál.” 
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A Kttv. 58. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(7) A kormánytisztviselő (6) bekezdés szerinti felmentése esetén a kinevezés-módosítást          
megelőzően betöltött korábbi munkakörében megállapított illetményét kell alapul venni a          
felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés, valamint az egyéb kifizetések összegének           
meghatározásakor.” 
  
6. § A Kttv. 60. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A 38. § (2) bekezdése alapján tartós külszolgálat ellátására létrejött határozott idejű             
kormányzati szolgálati jogviszony hatvannapos hatállyal megszüntethető.” 
7. § A Kttv. 235. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek az e törvényben         
meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt       
állapíthat meg – a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke           
jóváhagyásával – a jegyző, illetve a főjegyző. Személyi illetmény minősítéssel, ennek           
hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó      
köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február            
végéig terjedő időszakra. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a            
Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre          
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.” 
  
A Kttv. 236. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A (4) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés alkalmazása során a költségvetési              
törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám – közös         
önkormányzati hivatalhoz tartozó települések esetén az együttes lakosságszám – az          
irányadó. A lakosságszámtól függő illetményelemek változását a tárgyév január 1-jétől kell           
érvényesíteni.” 
  
Hatályát veszti a Kttv. 
a) 29. § (6) bekezdés a) pontja, 
b) 29. § (6) bekezdés o) pontja, 
c) 60. § (1) bekezdés d) pontja, 
d) 133. § (8) bekezdése, 
e) 134. § (2) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatalnál,” szövegrész, 
f) 225/L. § (1) bekezdésében az „a 224. § (1)–(3) bekezdését;” szövegrész. 
  
2. Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) 11. § (2)               
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű állami tisztviselő kaphat. A           
vezetői munkakörbe kinevezett állami tisztviselőnek a vezetői munkakörbe történő         
kinevezésétől számított öt éven belül kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés         
során kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget kell szereznie.” 
  



Az Áttv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A kiemelt ügyintézői osztályba sorolásról a munkáltatói jogkör gyakorlója a           
kinevezéskor, a vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe történő helyezéskor, illetve          
minden év január 31. napjáig dönthet. A kiemelt ügyintézői osztályba sorolt állami tisztviselő             
a tárgyévben egy alkalommal a kiemelt ügyintézői osztályba sorolástól számított hat hónapot            
követően – teljesítményértékelés alapján – általános ügyintézői osztályba visszasorolható. 
Kiemelt ügyintézői osztályba az érettségi végzettségű és a felsőfokú végzettséggel rendelkező           
állami tisztviselő is besorolható.” 
  
Hatályba lép: 2017. október 20., 2017. november 2. 
  
MK. 169. 
Az emberi erőforrások minisztere 26/2017. (X. 18.) EMMI rendelete egyes szociális           
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.)           
SZCSM rendelet módosítása 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük          
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása 
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság          
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet           
módosítása 
  
Hatályba lép: 2017. október 21. 
  
MK. 171. 
2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 
  
A törvény hatálya az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alá tartozó            
közigazgatási hatósági eljárás során megállapított jogszabálysértések (a továbbiakban:        
közigazgatási szabályszegés) esetén a közigazgatási hatósági ügyben érdemi döntéssel         
kiszabható jogkövetkezményekre (a  továbbiakban: közigazgatási szankció) terjed ki. 
  
Közigazgatási szankciók 
A közigazgatási szabályszegésért való felelősség megállapítása esetén a közigazgatási         
hatóság közigazgatási szankciót alkalmaz. Közigazgatási szankciót azzal a természetes         
személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben          
lehet alkalmazni, akinek, illetve amelynek a közigazgatási szabályszegésért való felelősségét          
a közigazgatási hatóság megállapította. Az elkobzás akkor is alkalmazható, ha felelősségre           
vonásra nem került sor. 
  
Közigazgatási szabályszegés esetén a következő közigazgatási szankciók alkalmazhatók: 
a) figyelmeztetés, 



b) közigazgatási óvadék, 
c) közigazgatási bírság, 
d) tevékenység végzésétől történő eltiltás, 
e) elkobzás. 
  
Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása 
A közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a közigazgatási szankciók alkalmazásának         
fokozatossága érdekében – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a Közigazgatási          
Szankciók Nyilvántartásába (a továbbiakban: Nyilvántartás) bejegyzi azon döntés e         
törvényben meghatározott adatait, amely ellen kérelemre induló jogorvoslatnak már nincs          
helye. A közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a döntés adatait a jogorvoslati kérelem            
benyújtására rendelkezésre álló idő elteltével egyidejűleg jegyzi be. 
  
A közigazgatási szankció alkalmazására jogosult hatóság az eljárása során a          
Nyilvántartásnak az  adott eljárás ügyfelére vonatkozó minden adatába betekinthet. 
  
A Nyilvántartás döntésenként tartalmazza 
a) az ügyfél nevét, 
b) a természetes személy ügyfél születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, 
c) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél           
cégjegyzékszámát vagy 
nyilvántartási számát, 
d) a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság megnevezését, 
e) a közigazgatási szankciót megállapító döntés bejegyzésének időpontját, 
f) a közigazgatási szankciót megállapító döntés ügyiratszámát, 
g) a közigazgatási szankció típusát. 
  
A  Nyilvántartás a fenti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartás. 
A Nyilvántartással összefüggő adatfeldolgozói feladatokat a Kormány által kijelölt szerv (a           
továbbiakban: nyilvántartó szerv) látja el. 
A Nyilvántartás a bejegyzés időpontjától számított három év elteltéig tartalmazza az adott            
döntéssel 
összefüggésben nyilvántartott adatokat. 
  
Elévülés 
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha a           
jogsértő magatartásnak a szankció alkalmazására jogosult hatóság tudomására jutásától         
számított hat hónap eltelt (elévülés). 
  
Az elkövetés napja 
a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul, 
b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik. 



  
Az elévülési időt a hatóság bármely eljárási cselekménye megszakítja. Az elévülés           
megszakadásával az elévülési idő újrakezdődik. 
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha az           
elkövetéstől számított három év eltelt. 
  
Figyelmeztetés 
A figyelmeztetéssel a hatóság rosszallását fejezi ki az általa megállapított közigazgatási           
szabályszegés elkövetése miatt, és újabb szankció kilátásba helyezésével felszólítja az          
ügyfelet, hogy a jövőben tartózkodjon a közigazgatási szabályszegés elkövetésétől. 
Figyelmeztetés szankciót alkalmazhat a hatóság, ha törvény vagy törvény felhatalmazása          
alapján önkormányzati rendelet közigazgatási bírság kiszabását teszi lehetővé. 
Figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha közigazgatási szabályszegés elkövetése         
miatt más szankció nem alkalmazható, vagy ha a közigazgatási szabályszegés az elkövetés            
körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható. 
  
A hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a közigazgatási szabályszegést elkövető         
ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettséget            
megállapító döntésben más szankciót nem alkalmaz. 
  
Törvény meghatározott ügyek vonatkozásában a figyelmeztetés alkalmazásának kizárásáról        
rendelkezhet, ha az adott ügyben csekély súlyú szabályszegés nem merülhet fel. 
  
Közigazgatási óvadék 
Közigazgatási óvadék szankciót alkalmazhat a hatóság, ha 
a) törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet közigazgatási bírság          
kiszabását teszi lehetővé, 
b) a Nyilvántartásba a hatósági eljárás megindításának napját megelőző egy éven belül az             
ügyfél vonatkozásában közigazgatási szankciót megállapító döntést jegyeztek be, feltéve,         
hogy törvény a figyelmeztetés szankció alkalmazását nem zárja ki, és 
c) az óvadék alkalmazásától kellő visszatartó hatás várható. 
  
A közigazgatási óvadék összegét a Kormány által a közigazgatási óvadék kezelésére           
kijelölt szerv az óvadék befizetését követő egy év elteltével visszafizeti az ügyfélnek vagy             
jogutódjának. 
  
Az ügyfél elveszti a jogát a közigazgatási óvadék összegére, ha a közigazgatási óvadék             
befizetését követő egy éven belül vele szemben közigazgatási szankciót alkalmaznak. 
  
A közigazgatási óvadékot az ügyfél a Nyilvántartásba történő bejegyzést követő harminc           
napon belül köteles befizetni a közigazgatási óvadék kezelésére kijelölt szerv által vezetett            



számlára. A befizetésre nyitva álló határidő elmulasztása esetén a közigazgatási óvadékot           
közigazgatási bírságnak kell tekinteni. 
  
A közigazgatási óvadékra a közigazgatási bírságra vonatkozó szabályokat az ebben az           
alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
  
Közigazgatási bírság 
Közigazgatási bírság minden, a közigazgatási hatóság által közigazgatási szabályszegésért         
kiszabott bírság. Közigazgatási bírságot szab ki a közigazgatási hatósági eljárás során a            
hatóság, ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet bírság          
kiszabását írja elő, 
a) a Nyilvántartásba a hatósági eljárás megindításának napját megelőző egy éven belül az             
ügyfél vonatkozásában közigazgatási szankciót megállapító döntést jegyeztek be és 
b) a hatóság nem figyelmeztetés vagy közigazgatási óvadék alkalmazásáról dönt. 
  
A hatóság a figyelmeztetés vagy a közigazgatási óvadék szankció alkalmazása feltételeinek           
teljesülése esetén is közigazgatási bírság szankciót alkalmaz, ha 
a) a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet, 
b) kiskorú személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére került sor, 
c) a jogsértésre – kora, anyagi és szociális helyzete, fogyatékossága, egészségi állapota,            
megváltozott 
munkaképessége, cselekvőképességének korlátozása miatt – különösen kiszolgáltatott       
személlyel szemben került sor, vagy 
d) törvény meghatározott ügyek vonatkozásában a figyelmeztetés és az óvadék          
alkalmazásának kizárásáról rendelkezik. 
  
Törvény meghatározott ügyek vonatkozásában a figyelmeztetés és a közigazgatási óvadék          
alkalmazásának együttes kizárásáról rendelkezhet, ha ezen közigazgatási szankciók        
alkalmazásától kellő visszatartó hatás nem várható, és a közigazgatási szabályszegés a           
közérdeket súlyosan sérti vagy veszélyezteti. 
  
Közigazgatási bírság kiszabása esetén a hatóság – törvényben, kormányrendeletben vagy          
önkormányzati rendeletben meghatározott további szempontok mellett – az eset összes          
lényeges körülményét, különösen az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság összegéről: 
a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával,          
helyreállításával 
kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét, 
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, 
c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, 
d) a jogsértő állapot időtartamát, 
e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, 
f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint 



g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát. 
Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási bírság felső          
határa természetes személyek esetén egymillió forint, jogi személyek és jogi személyiséggel           
nem rendelkező szervezetek esetén tízmillió forint lehet. 
  
Az önkormányzati rendelet alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa         
természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem           
rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet. 
  
A hatóság mérlegelési jogkörében meghatározható közigazgatási bírságösszeg esetén a         
kiszabható közigazgatási bírság mértéke legfeljebb a törvényben, a kormányrendeletben vagy          
az önkormányzati rendeletben meghatározott közigazgatási bírságösszeg felső határának fele         
lehet, ha a Nyilvántartásba a hatósági eljárás megindításának napját megelőző három éven            
belül az ügyfél vonatkozásában közigazgatási bírság szankciót megállapító döntést nem          
jegyeztek be. 
  
A hatóság közigazgatási bírság kiszabása feltételeinek teljesülése esetén – a célszerűség           
figyelembevételével, mérlegelése alapján – közigazgatási bírságként helyszíni bírságot        
szabhat ki, ha a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben             
elismeri, és azt törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi. 
A jogsértés teljes mértékben való elismerésével az ügyfél lemond a helyszíni bírsággal            
szemben őt megillető jogorvoslati jogról. 
  
A helyszíni bírság kiszabását megelőzően az ügyfelet tájékoztatni kell a jogorvoslati jogról            
történő lemondás és a helyszíni bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó           
jogkövetkezményekről, továbbá a  hatóság által megállapítható bizonyítékok köréről. 
A helyszíni bírságról szóló döntést a hatóság a helyszínen közli az ügyféllel. A döntés              
indokolásában elegendő az ügyfélnek a jogsértés elismeréséről szóló írásbeli nyilatkozatát          
rögzíteni. 
  
Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a kiszabott helyszíni bírság          
összege nem lehet magasabb, mint az ugyanezen tényállás mellett megállapítható          
közigazgatási bírság legmagasabb összegének negyede. 
  
Önkormányzati rendelet alapján kiszabható helyszíni bírság felső határa természetes         
személyek esetén ötvenezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező           
szervezetek esetén ötszázezer forint lehet. A kiszabott közigazgatási bírság összege nem lehet            
alacsonyabb, mint az adók módjára történő végrehajtás szabályai szerinti legkisebb          
behajtható összeg.  
 
 
  



Tevékenység végzésétől történő eltiltás 
Tevékenység végzésétől történő eltiltásnak kell tekinteni minden olyan közigazgatási         
szankciót, amellyel a hatóság az ügyfél valamilyen jogosultsága gyakorlását meghatározott          
időre megvonja vagy korlátozza. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási           
hatóság eltilthatja a tevékenység végzésétől az ügyfelet, ha 
a) a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet, 
b) a jogsértésre – kora, anyagi és szociális helyzete, fogyatékossága, egészségi állapota,            
megváltozott 
munkaképessége, cselekvőképességének korlátozása miatt – különösen kiszolgáltatott       
személlyel szemben került sor, vagy 
c) a jogsértés az eljárás megindulását megelőző egy éven belül legalább három alkalommal             
került 
megállapításra. 
  
Törvény a tevékenység végzésétől történő eltiltás alkalmazását egyéb esetekben is lehetővé           
teheti. 
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a tevékenység végzésétől történő eltiltás a döntés            
véglegessé válásától számított negyvenöt napnál hosszabb időre nem szólhat. 
  
Elkobzás 
Ha törvény lehetővé teszi, a hatóság elkobozza azt a dolgot, 
a) amelyet a jogsértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, 
b) amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot, 
c) amely jogsértés elkövetése útján jött létre, 
d) amelyre a jogsértést elkövették, vagy amelyet a jogsértés befejezését követően e dolog             
elszállítása céljából használtak, 
e) amelyet a jogsértő a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával            
mástól kapott. 
  
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a fenti a) és d) pontban foglaltak esetében 
a) az elkobzást nem lehet elrendelni, ha a dolog nem a jogsértő tulajdona, kivéve, ha a                
tulajdonos a jogsértésről előzetesen tudott és abba beleegyezett, 
b) az elkobzás kivételesen mellőzhető, ha az a jogsértőre vagy a dolog tulajdonosára a              
jogsértés súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene. 
  
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll. 
  
Hatályba lép: 2019. január 1. napján lép hatályba. 
  
 
  
  



MK. 173. 
A Kormány 303/2017. (X. 26.) Korm. rendelete az állami sport célú támogatások            
felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
  
A kifizetésben részesülők köre módosul. 
  
Hatályba lép: 2017. október 27. 
  
MK. 174. 
2017. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény            
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról 
  
Nagy mértékben módosul többek között az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a             
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. Törvény, az          
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009.            
évi L. törvény, valamint a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény is. 
  
Hatályba lép: 2017. december 31., 2018. január 1., 2018. január 2. 
  
307/2017. (X. 27.) Korm. rendelet a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek,          
valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.)          
Korm. rendelet módosításáról 
  
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.           
rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. § Az adatokat és az okiratokat a fenntartó vagy a köznevelési intézmény képviseletére              
jogosult személy, a közigazgatási szerv képviselője és a jegyző (a továbbiakban együtt:            
adatszolgáltató) a Hivatal honlapján keresztül elérhető KIR szakrendszerekbe, a biztosított          
jogosultság alapján a webes alapú rendszerbe történő bejelentkezést követően elektronikusan          
küldi meg. Az adatokat az adott szakrendszer által elvárt szerkezetben és tartalommal kell             
rögzíteni.” 
  
Az R2. 8. alcíme helyébe a következő alcím lép: 
„8. Az esélyegyenlőségi intézkedési terv 
21. § (1) A tankerületi központ a települési önkormányzat - az egyenlő bánásmódról és az               
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján elkészített - helyi           
esélyegyenlőségi programját is figyelembe véve megalkotja a tankerületi szintű         
esélyegyenlőségi intézkedési tervet az állami köznevelési feladatellátás vonatkozásában,        
melyet megküld a Klebelsberg Központnak (a továbbiakban: oktatási központ), valamint a           
Hivatalnak. 
(2) Ha a tankerületi központ a települési önkormányzat esélyegyenlőségi programjának          
módosításáról kap tájékoztatást, az (1) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi intézkedési tervét          



harminc napon belül - de tájékoztatás hiányában is legalább háromévente - felülvizsgálja. Ha             
a tankerületi központ a felülvizsgálat alapján az intézkedési tervét módosította, a módosított            
intézkedési tervét tizenöt napon belül megküldi a települési önkormányzatnak, az oktatási           
központnak, valamint a Hivatalnak.” 
  
Hatályba lép: 2017. november 4., 2018. január 1., 2018. április 1.  
  
MK. 175. 
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a Magyar Államkincstárról 
  
Hatályba lép: 2017. október 31. (18:00 óra) 
  
MK. 175. 
A Kormány 314/2017. (X. 31.) Korm. rendelete a szépkorúak jubileumi köszöntéséről           
szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról 
  
Hatályba lép: 2017. december 1. 
  
Budapest, 2017. november 15. 
  

Tisztelettel: 
  
  
   Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

         jegyző 
 


