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Kormányrendeletek

A Kormány 319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális
együttműködési egyezmény kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti
oktatási és kulturális együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális
együttműködési egyezmény
Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya, a továbbiakban: a „Felek”,
a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, az oktatás és kultúra terén való együttműködés fejlesztése,
országaik jólétének és fejlődésének elősegítése, valamint a népeik közötti személyes kapcsolatok ösztönzése
óhajával,
meggyőződve az oktatás és a kultúra, mint olyan eszközök fontosságáról, amelyek elősegítik egymás kölcsönös
megismerését, valamint egymás hagyományainak és kultúrájának megértését és terjesztését,
felismerve azokat az előnyöket, amelyek a kétoldalú együttműködés megszilárdításából származnak a két ország
számára az egyes országokban alkalmazott nemzetközi jogi alapelvekkel és rendelkezésekkel összhangban,
a következőkben állapodnak meg:

1. cikk
A Felek ösztönzik a felsőoktatási intézmények és tudományos kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos
kapcsolatokat és felsőoktatási tudományos együttműködést a közös érdeklődésre számot tartó területeken.

2. cikk
A Felek elősegítik a felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók és kutatók cserelátogatásait és tanulmányútjait.
A Felek ösztönzik a felsőoktatási intézmények és tudományos kutatóintézetek és központok közötti szakmai tudásés tapasztalatcserét a közös érdeklődésre számot tartó területeken.

3. cikk
A Felek a Magyarország és a Zöld-foki Köztársaság közötti további gazdasági, társadalmi, kulturális és személyes
kötődések kialakítására törekedve ösztönzik a két ország közötti hallgatói, oktatói és kutatói mobilitást.

4. cikk
A Felek elősegítik a kölcsönös információcserét egymás oktatási rendszereiről.
A Felek nyelvük és kultúrájuk kölcsönös népszerűsítése és megismertetése érdekében erősítik a közvetlen
együttműködést felsőoktatási intézmények és tudományos kutatóintézeteik között.

5. cikk
A felek ösztönzik a zeneoktatás területén történő együttműködés lehetőségeinek megvizsgálását, különös
tekintettel a Kodály-módszerre.
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6. cikk
A Felek ösztönzik a kulturális és művészeti együttműködést, az egymás kulturális értékeinek jobb megértése, és
az országaik közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése céljával.
A Felek ösztönzik a kapcsolatokat és cseréket az irodalom, képzőművészet, zene, tánc, és más előadóművészetek
terén, a filmművészet, televízió és rádió, építészet, könyvkiadás, múzeumok és gyűjtemények kapcsán valamint
a kreatív csoportok között, és a kultúra és művészetek további területein.

7. cikk
A Felek ösztönzik intézményeiket a közvetlen kulturális kapcsolatok létrehozására, és az intézményeik közötti
szakértők cseréjére.
A Felek szorgalmazzák az ezen közvetlen kapcsolatok alapján létrejövő különféle kulturális és művészeti
tevékenységeket, különösen a kultúra különböző területei képviselőinek kölcsönös látogatásait az együttműködés,
a gyakorlati ismeretek és cseretapasztalatok céljából; koncertek, előadások, kiállítások és egyéb kulturális
események megszervezését; és résztvevők meghívását fesztiválokra és hasonló nemzetközi rendezvényekre,
amelyek országaikban kerülnek megrendezésre.

8. cikk
A Felek együttműködnek a kulturális sokszínűség védelme és népszerűsítése érdekében, különösen az UNESCO
keretében.

9. cikk
A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, folyóiratok, dokumentumok, filmek, és egyéb, a két országban folyó oktatási,
tudományos és kulturális tevékenységgel kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét.

10. cikk
A Felek az oktatási és kulturális együttműködés erősítése érdekében ösztönzik a helyi és nemzetközi
konferenciákon, szemináriumokon, szimpóziumokon és műhelymunkákban való részvételt, és kellő időben
tájékoztatják egymást ezekről az eseményekről.

11. cikk
A Felek ösztönzik külön együttműködési megállapodások megkötését a két ország érintett oktatási és kulturális
intézményei között.

12. cikk
Jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából
fakadnak. Következésképpen jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek
érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a Magyarországnak különösen az Európai
Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogalkotásából származó
kötelezettségeit.

13. cikk
Jelen Egyezmény értelmezése és végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket a Felek meghatalmazott képviselői
konzultációk vagy tárgyalások útján rendezik.
A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén felhatalmazott képviselőik konzultációkat folytatnak
a végrehajtási programok aláírásával kapcsolatban, egyeztetve az azok megvalósításához szükséges konkrét
lépésekről és projektekről, valamint meghatározva, ahol lehetséges, a jelen Egyezményben részletezett események
és végrehajtási programok megvalósításához szükséges pénzügyi és egyéb szervezési feltételeket.
A konzultációk feltételeiről és az illetékes képviselők névsoráról a Felek diplomáciai úton egyeztetnek.

14. cikk
Jelen Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, melyben a Felek
diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső
jogi követelményeknek.

29446
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Jelen Egyezmény a hatálybalépésének napjától számított öt évig marad hatályban, és automatikusan
meghosszabbodik egy újabb öt éves időszakra. Az Egyezményt bármely szerződő fél írásban, diplomáciai úton
felmondhatja. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés átvételének napjától számított
6 hónap múlva veszti hatályát.
Abban az esetben, amennyiben jelen Egyezmény hatályát veszti, előírásait a gyakorlatban továbbra is alkalmazni
kell a még folyamatban lévő programok és projektek tekintetében mindaddig, amíg azokat teljes egészükben végre
nem hajtják.
Készült Praia, CV városban 2017. május 5-én két eredeti példányban, magyar, portugál és angol nyelven. Mindkét
példány egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
Magyarország Kormánya nevében

Zöld-foki Köztársaság Kormánya nevében

Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Cabo Verde
on Educational and Cultural Co-operation
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Cabo Verde, hereinafter referred to as ”the
Parties”;
desiring to enhance the bonds of friendship between their two countries, to improve collaboration in the field of
education, to contribute to the welfare and development of their countries and to promote the establishment of
personal contacts between their peoples;
believing in the importance of education and culture as assets of mutual cognition and understanding and
promotion their customs and culture;
recognizing the benefits each of the two countries may gain as a result of consolidating bilateral co-operation in
accordance with the basic principles of international laws and regulations applied in each country, have agreed on
the following:

Article 1
The Parties shall promote direct scientific relations between their higher education institutions and scientific
research institutes and shall encourage higher educational scientific cooperation in fields of common interest.

Article 2
The Parties shall encourage the exchange of visits and study trips of higher education officials, faculty members and
scholars.
The Parties shall enhance the exchange of professional knowledge and experience between their higher education
institutions and scientific research institutes and centres in fields of common interest.

Article 3
The Parties shall encourage mobility between students and researchers of the two countries with the aspiration
to further enhance the establishment of economic, societal, cultural and personal ties between Hungary and
the Republic of Cabo Verde.

Article 4
The Parties shall collaborate to exchange information mutually on their higher education systems.
The Parties shall enhance direct cooperation between their higher education and research institutes with
the intention of promoting each other’s language and culture in their countries.

Article 5
The Parties shall promote the examination of the possibilities of cooperation in the field of music, in particular
concerning the Kodály method.
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Article 6
The Parties shall promote cultural and artistic cooperation in order to develop a better understanding of each
other’s cultural values and with the intention of strengthening cultural ties between the Parties.
The Parties shall encourage relations and exchanges in the fields of literature, fine arts, music, dance and other
performing arts, cinematography, television and radio, architecture, edition of books, museums and collections,
between creative groups, and in other fields of culture and arts.

Article 7
The Parties shall encourage the establishment of direct cultural relations and exchanges of experts between their
institutions.
The Parties shall promote cultural and artistic activities based on such direct relations, in particular mutual visits
of the representatives of different fields of culture in order to cooperate and to share experience and practical
knowledge; organization of concerts, performances, exhibitions and other cultural events; and invitation of
participants to festivals and other similar international events organized in their country.

Article 8
The parties shall cooperate in the field of protection and popularization of cultural diversity, especially within
the framework of UNESCO.

Article 9
The Parties shall encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials
and sources of information related to educational, scientific research activities in both countries.

Article 10
The Parties shall encourage participation in local and international educational conferences, seminars, symposia,
scientific workshops, and shall inform one another about such events a sufficient period of time in advance of their
start.

Article 11
The Parties shall encourage the elaboration of special agreements on cooperation between relevant educational
and cultural institutions of the two countries.

Article 12
Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present
Agreement. As a consequence, provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that it would
annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the treaties
forming the basis of the European Union, as well as on commitments originating from the primary and secondary
legislation of the European Union.

Article 13
Any disputes between the two Parties arising from the interpretation and implementation of the present
Agreement shall be settled through consultation or negotiation between the authorized representatives of
the Parties.
The Parties shall agree to hold consultations between their authorized representatives whenever necessary to sign
executive programs, to discuss concrete measures and projects for the fulfilment of the present Agreement and to
define, where it is possible, financial and other organizational terms with the intention of carrying out events and
executive programs specified by the present Agreement.
Terms of consultations and list of authorized representatives shall be agreed upon by the Parties through diplomatic
channels.

Article 14
The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the latter written notification by
the Parties through diplomatic channels confirming the completion of their respective internal procedures required
for the entry into force of the present Agreement.

29448

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 179. szám

The present Agreement is valid for five years, and shall be renewed automatically for five years. The Agreement may
be terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case, the Agreement
expires six months after receiving the notification about its termination.
In the event the present Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to
existing programmes and projects until they are completed.
Done in Praia, CV on May 5th 2017 in two original copies, in the Hungarian, the Portuguese and the English
language, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
On behalf
of the Government of Hungary
4. §

On behalf
of the Government of the Republic of Cabo Verde”

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
Az 5. § a (2) bekezdésben meghatározott időpontot követő 10 év elteltével lép hatályba.
Az Egyezmény, valamint a 2. §, a 3. § és az 5. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter
annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(5) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős
miniszter gondoskodik.

5. §		
Hatályát veszti e rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelete
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
A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
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
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által foglalkoztatott rezidens esetében
a 4. melléklet szerinti havi alapbér (garantált illetmény) Kjt. szerinti garantált illetményen felüli része vonatkozásában
az egészségügyi szolgáltató támogatásra jogosult. Az egészségügyi szolgáltató ennek felhasználásával – az Eütev.
11/B. § (3) bekezdése szerinti munkáltatói minőségére figyelemmel – köteles a rezidens részére az Eütev. 11/A. §
(4) bekezdésében, valamint a 4. mellékletben meghatározott bért (illetményt) biztosítani.”
2. §		
A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által foglalkoztatott rezidens esetében
a 4. melléklet szerinti havi alapbér (garantált illetmény) Kjt. szerinti garantált illetményen felüli része az egészségügyi
szolgáltató részére kerül biztosításra. Az egészségügyi szolgáltató ennek felhasználásával – az Eütev. 11/B. §
(3) bekezdése szerinti munkáltatói minőségére figyelemmel – köteles a rezidens részére az Eütev. 11/A. §
(4) bekezdésében, valamint a 4. mellékletben meghatározott bért (illetményt) biztosítani.”
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3. §		
A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó támogatás igénylése és mértéke
3. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy
egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § szerint meghatározott alapbérben
(garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2017. november hónapra számfejtésre kerülő alapbéréhez
(garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek
biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.
(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § szerinti alapbérre
(garantált illetményre) jogosult.
(3) Az egészségügyi szolgáltató által igényelhető, alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke
megegyezik a 10. mellékletben szereplő összeggel, amely tartalmazza az azt terhelő szociális hozzájárulási adó
összegét is.
(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik
a 10. melléklet szerinti alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek összegével és az azokat terhelő szociális
hozzájárulási adó összegével.
4. § (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét
az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott, elektronikusan kitölthető
kérelem formájában nyújthatja be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (a továbbiakban: NEAK) legkésőbb
2017. november 20-áig. Az igénylést követően az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult korrekciós igényt
benyújtani 2017. december 10-éig a miniszter által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi
szolgáltató munkáltató a támogatási összeget a 2017. november 1-jei időpont szerinti munkáltatói foglalkoztatási
adatok alapján állapítja meg.
(2) A megállapított támogatási összeget – a miniszter jóváhagyása alapján – a NEAK 2017. december hónapban
utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti
Egészségügyi dolgozók 2017. november havi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.
(3) A támogatás kizárólag a 2017. november hónapra alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér
elemek összegére, továbbá az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható
fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
(4) A támogatás felhasználásának határideje: 2018. február 15.
(5) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekről 2018. április 30-áig köteles elszámolni a miniszter által
meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter legkésőbb 2018. február 28-áig az általa vezetett
minisztérium honlapján közzéteszi.
(6) A NEAK a miniszter tájékoztatása alapján a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel
nem használt támogatási összeget az (5) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató
teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása
a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására fedezetet nem nyújt, azt
a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.
(7) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan bérkiegészítés támogatást nem utalványoz.”
4. §		
A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 11/D. §-sal egészül ki:
„11/D. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat szerinti munkáltató által az 1. mellékletnek 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 szóló
320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelettel megállapított 2.50. pontjában szereplő egészségügyi ügyvitelszervező
munkakörben foglalkoztatott dolgozója az illetmény- vagy bérnövelésre 2017. november 1-jétől, de legfeljebb
a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatási
jogviszonya időtartamára jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére
az (1) bekezdés szerinti havi béremelési összeget a 2017. december havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell
kifizetni.”
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5. §		
A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b)
2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
c)
a 3. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelethez
1. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont 2.50. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:]
„2.50. egészségügyi ügyvitelszervező***, orvosírnok”
2. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének „Jelmagyarázat” része a következő rendelkezéssel egészül ki:
„*** = felsőfokú végzettséggel rendelkező.”

2. melléklet a 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelethez
1. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 230. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
230.

Szalay János Rendelőintézet

Hajdúnánás

”
2. Hatályát veszti a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 145. sora.

3. melléklet a 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelethez
„10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási
összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)
1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó orvosok, szakorvosok, szakfogorvosok illetményvagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja
a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó)
SZINT

ÉVEK

1
2

FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H

I

J

0–3

61 000

122 000

122 000

4–6

61 000

122 000

122 000

3

7–9

61 000

122 000

122 000

4

10–12

61 000

122 000

122 000

5

13–15

61 000

122 000

122 000

6

16–18

61 000

122 000

122 000
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7

19–21

61 000

122 000

122 000

8

22–24

61 000

122 000

122 000

9

25–27

61 000

122 000

122 000

10

28–30

61 000

122 000

122 000

11

31–33

61 000

122 000

122 000

12

34–36

61 000

122 000

122 000

13

37–39

61 000

122 000

122 000

14

40–42

61 000

122 000

122 000

15

43–45

61 000

122 000

122 000

16

46–48

61 000

122 000

122 000

17

49–51

61 000

122 000

122 000

2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egyes
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési
osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó)
SZINT

ÉVEK

1
2

FIZETÉSI OSZTÁLYOK
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0–3

17 225

18 604

21 019

21 621

23 223

28 727

29 628

30 028

30 679

32 830

4–6

17 433

18 914

21 320

22 021

23 923

29 728

30 728

31 430

32 180

34 532

3

7–9

17 639

19 224

21 621

22 421

24 623

30 728

31 830

32 830

33 682

36 234

4

10–12

17 845

19 535

21 921

22 821

25 324

31 730

32 931

34 232

35 182

37 936

5

13–15

18 052

19 845

22 221

23 223

26 024

32 730

34 032

35 634

36 684

39 638

6

16–18

18 259

20 154

22 520

23 623

26 725

33 732

35 132

37 034

38 185

41 338

7

19–21

18 465

20 464

22 821

24 023

27 426

34 732

36 234

38 436

39 687

43 040

8

22–24

18 673

20 774

23 121

24 423

28 126

35 734

37 336

39 837

41 188

44 742

9

25–27

18 880

21 084

23 422

24 823

28 826

36 734

38 436

41 240

42 690

46 443

10

28–30

19 086

21 394

23 722

25 224

29 526

37 735

39 537

42 640

44 191

48 145

11

31–33

19 293

21 704

24 023

25 624

30 229

38 736

40 638

44 041

45 693

49 847

12

34–36

19 499

22 015

24 323

26 024

30 929

39 737

41 739

45 443

47 193

51 547

13

37–39

19 705

22 325

24 623

26 424

31 630

40 738

42 839

46 843

48 695

53 251

14

40–42

19 913

22 635

24 923

26 824

32 330

41 739

43 942

48 246

50 197

54 951

15

43–45

20 119

22 945

25 224

27 226

33 032

42 740

45 042

49 647

51 699

56 653

16

46–48

20 328

23 259

25 529

27 632

33 746

43 765

46 171

51 089

53 244

58 408

17

49–51

20 539

23 578

25 836

28 045

34 478

44 814

47 327

52 572

54 838

60 217

3. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetményvagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja
a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó)
SZINT

ÉVEK

1
2

FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H

I

J

0–3

61 000

122 000

122 000

4–6

61 031

122 000

122 000

3

7–9

61 061

122 000

122 000

4

10–12

60 970

122 000

122 000

5

13–15

61 000

122 000

122 000

6

16–18

61 037

122 000

122 000

7

19–21

61 022

122 000

122 000

8

22–24

61 006

122 000

122 000
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9

25–27

60 991

122 000

122 000

10

28–30

60 976

122 000

122 000

11

31–33

60 955

122 000

122 000

12

34–36

61 055

122 000

122 000

13

37–39

61 034

122 000

122 000

14

40–42

61 012

122 000

122 000

15

43–45

61 001

122 000

122 000

16

46–48

61 000

122 000

122 000

17

49–51

61 001

122 000

122 000

4. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egyéb, nem egészségügyi egyetemi
végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási
összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó
összegét is (Ft/hó)
FIZETÉSI OSZTÁLYOK

SZINT

ÉVEK

H

I

J

1

0–3

61 000

122 000

122 000

2

4–6

61 000

122 000

122 000

3

7–9

61 000

122 000

122 000

4

10–12

61 000

122 000

122 000

5

13–15

61 000

122 000

122 000

6

16–18

61 000

122 000

122 000

7

19–21

61 000

122 000

122 000

8

22–24

61 000

122 000

122 000

9

25–27

61 000

122 000

122 000

10

28–30

61 000

122 000

122 000

11

31–33

61 000

122 000

122 000

12

34–36

61 000

122 000

122 000

13

37–39

61 000

122 000

122 000

14

40–42

61 000

122 000

122 000

15

43–45

61 000

122 000

122 000

16

46–48

61 000

122 000

122 000

17

49–51

61 000

122 000

122 000

5. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel
rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési
osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó)
SZINT

ÉVEK

1

FIZETÉSI OSZTÁLYOK
F

G

H

0–3

28 727

29 628

30 028

2

4–6

29 728

30 728

31 430

3

7–9

30 728

31 829

32 830

4

10–12

31 730

32 931

34 232

5

13–15

32 730

34 031

35 634

6

16–18

33 732

35 132

37 034

7

19–21

34 732

36 234

38 435

8

22–24

35 734

37 334

39 837

9

25–27

36 734

38 435

41 238
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10

28–30

37 735

39 537

42 640

11

31–33

38 736

40 638

44 041

12

34–36

39 737

41 739

45 443

13

37–39

40 738

42 839

46 843

14

40–42

41 739

43 942

48 246

15

43–45

42 740

45 041

49 647

16

46–48

43 765

46 171

51 089

17

49–51

44 814

47 327

52 572
”

A Kormány 321/2017. (XI. 8.) Korm. rendelete
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának
elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 28/L. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása
esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A tagok a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) alapján havi
életjáradékban részesülnek, amelynek összege:
a) rendes tag esetében 2018. január 1-jétől 320 000 forint/hó;
b) levelező tag esetében 2018. január 1-jétől 250 000 forint/hó.”
2. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelete
Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Kaposvár Megyei Jogú Város
területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kaposvár 0293/1,
0293/4, 0305/4, 0305/5, 0306/2, 0307/1, 0315/4, 0322/4 helyrajzi számú, illetve az ezen ingatlanokból telekalakítási
eljárások jogerős befejezését követően kialakított ingatlanokon megvalósuló beruházással összefüggő,
az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.
2. §

(1) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás és
a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.
(2) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(3) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő
– ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása
kivételével – nyolc nap.
(4) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést legfeljebb tíz napon
belül el kell bírálni.
(5) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

3. §		
A Kormány az 1. § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként
a Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

közegészségügyi hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
honvédelmi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
azok az 1–23. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 323/2017. (XI. 8.) Korm. rendelete
az ÉGÁZ–DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os részvénycsomagjának
az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai
jelentőségűnek minősítéséről
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
24/A. §-a alapján az ÉGÁZ–DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6724 Szeged,
Pulcz utca 44., cégjegyzékszám: 06-10-000470) 100%-os részvénycsomagjának az NKM Nemzeti Közművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28.; cégjegyzékszám:
01-10-048351) által történő megszerzését – tekintettel a földgázenergia közszolgáltatási tevékenységet végezni
kívánó, piaci alapokon megszervezett, hosszú távon fenntartható módon működő és az ellátás biztonságát
garantáló nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezésére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű
összefonódásnak minősíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 324/2017. (XI. 8.) Korm. rendelete
a BERI IMMO PROJEKT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a BERI IMMO PROJEKT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás
alatt” (cégjegyzékszám: 12-09-005905, székhely: 3104 Salgótarján, Ipari Park, Park út 9.) gazdasági társaságot
(a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban:
Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.
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2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 325/2017. (XI. 8.) Korm. rendelete
a TA-MI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” stratégiailag
kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a TA-MI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
(cégjegyzékszám: 10-09-021066, székhely: 3200 Gyöngyös, Koháry út 3.) gazdasági társaságot (a továbbiakban:
Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a
alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 326/2017. (XI. 8.) Korm. rendelete
a VEVŐÉRT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” stratégiailag kiemelt
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a VEVŐÉRT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cégjegyzékszám:
13-09-065693, székhely: 2700 Cegléd, Külső-Kátai út 37.) gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság)
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5025/2017/5. számú határozata
Az ügy száma: Köf.5025/2017/5.
A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró
Az indítványozó: Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (6722 Szeged, Tábor u. 4.)
Az érintett önkormányzat: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete (6931 Apátfalva, Templom u. 69.)
Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Ember Alex ügyvéd (6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 20.)
Az ügy tárgya: közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálata

Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–
megállapítja, hogy Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló
12/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete törvénysértő, ezért azt megsemmisíti;
–
megállapítja, hogy Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló
12/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete nem alkalmazható a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
előtt lévő 7.K.27.324/2017. számú ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely
bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben;
–
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül –
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete
kihirdetésével azonos módon, ugyanakkor a kihirdetés jogszabály szerinti szabályait mindenben követő
eljárással kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] Az indítványozó bíróság előtt folyamatban lévő perben alperes Apátfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2013. február 14. napján kelt 15/2013. (02. 14.) Kt. határozatával
közterület használati engedélyt adott a felperes részére a természetben A., K. u. 80. szám alatt fekvő közterületre,
hogy azon a felperes a tulajdonát képező 15 m2 alapterületű pavilont használja.
[2] A határozat meghozatalakor a felperes látta el a településen a polgármesteri tisztséget, erre tekintettel
az Önkormányzat átruházott hatáskörben gyakorolta a közterület használati engedély kiadásának a hatáskörét.
A felperes a fent jelölt közterületen zöldséges üzletet üzemeltet.
[3] Az Önkormányzat a 2017. február 28. napján kelt 43/2017. (02. 28.) Kt. határozatával a korábban kiadott
közterület használati engedélyt visszavonta és 2017. május 1. napjával a közterület használatot megszüntette,
valamint kötelezte a felperest, hogy a közterületen a saját költségén az eredeti állapotot állítsa vissza. A határozat
indokolásában az Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló
12/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 10. § (1) bekezdés első mondatában foglaltakra
hivatkozott, mely szerint a közterület használat közérdekből (kerékpárút, játszótér, parkolóhely, gázvezeték és
szennyvízcsatorna építése) bármikor megszüntethető. Ennek alátámasztásaként hivatkozott arra, hogy pályázati
forrásból a felperes által használt közterületen ajándéküzletet és annak közelében parkolót kíván létesíteni.
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Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása
[4] A bíróság a Kúria Önkormányzati Tanácsánál kezdeményezte Apátfalva Község Önkormányzatával szemben
az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást a a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 48. § (3) bekezdése alapján.
[5] A bíróság első indoka az Ör. egészének jogszabály-ellenességére vonatkozik. Az alperes az Ör. bevezető része
szerint „az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXV. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva”
alkotta meg Apátfalva község közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletét, azaz felhatalmazáson
alapuló, származékos jogalkotói hatáskörével élt. A bíróság először is rámutatott, hogy az alperes az Ör. bevezető
részében helytelenül hivatkozott e törvény számára, mert az helyesen az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.). Másfelől ez a hivatkozás annyiban is helytelen,
hogy az Étv. az adott tárgyban még elvileg sem ad felhatalmazást önkormányzati rendeleti szabályozásra.
Ezért az Ör. bevezető része ellentétes az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésével, a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (4) bekezdés a), d) pontjával, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 54. § (1) bekezdésével. A bíróság szerint e jogszabály-ellenességekre
figyelemmel az Ör. egészét meg kell semmisíteni.
[6] A bíróság második érve a jogszabály-ellenességre, arra az esetre, hogy az Önkormányzati Tanács az elsődleges
indokot nem találná alaposnak, a következő:
[7] Az Ör. 10. § (1) bekezdés első mondata szerint a közterület használat közérdekből (kerékpárút, játszótér, parkolóhely,
gázvezeték és szennyvízcsatorna építése) miatt bármikor korlátozható. A bíróság álláspontja szerint ez a rendelkezés
nem egyeztethető össze a normavilágosság követelményével. A bíróság rámutatott arra, hogy sem magasabb
szintű jogszabályban, sem a bírói gyakorlatban, sem a jogirodalomban nincs a közérdeknek egy általánosan
elfogadott fogalma. Általános elfogadott álláspont, hogy az elmélet nem nyújt kellő támpontot a közérdek általános
megfogalmazásához, azonban néhány követendő elv megállapítható. Bizonyosan közérdeknek tekinthető a bíróság
a társadalom rendjének, biztonságának, a jövő-generációk feltételeinek biztosítása, valamint a jogbiztonságon
keresztül a társadalom békéjének megóvása. A bíróság szerint a hivatkozott szakaszban szereplő feltételek
tekintetében nem világos, hogy azoknak külön-külön vagy egyidejű fennállása esetén lehet-e megszüntetni
a közterület használatát. Ennek értelmében az Ör. 10. § (1) bekezdésének első mondata a bíróság szerint ellentétes
az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, 3. cikk (3) bekezdésével, a Jat. 2. § (1) bekezdésével, (4) bekezdés a) és
d) pontjával, a Jszr. 7. § (1)–(2) bekezdéseivel, míg a második mondata az első mondata nélkül értelmezhetetlen.
[8] Összességében a bíróság a fenti indokok alapján indítványozza, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 55. §
(2) bekezdés a) pontja alapján elsődlegesen az Ör. egészét, másodlagosan az Ör. 10. § (1) bekezdését semmisítse
meg.
[9] A Kúria a Bszi. 52. §-a alapján az indítványt megküldte az érintett Önkormányzatnak az indítvánnyal kapcsolatos
állásfoglalása beszerzése céljából. Az Önkormányzat álláspontja az indítványról a következő volt. Az Étv. 54. §-a
tartalmazza a közterület használatra vonatkozó általános jogszabályi rendelkezést azzal, hogy egyéb jogszabály
további részletszabályt állapíthat meg. Ennek alapján az Önkormányzat szerint megállapítható, hogy a közterület
használat rendjének megalkotása származékos jogalkotói hatáskör körébe tartozik, így jogszerűen járt el a rendelet
meghatározásakor.
[10] Az Önkormányzat szerint az általa a per során becsatolt bizonyíték alapján megállapítható, hogy a jogszabály
megalkotásakor, a helyben szokásos kihirdetés alkalmával a rendeletnek helyes volt még a szövegezése
a jogszabályi hivatkozást illetően, tehát így került kihirdetésre, vagyis javításra nem ekkor, hanem a hatálybalépését
követő okból szorult.
[11] Az Ör. 10. § (1) bekezdésével kapcsolatban az Önkormányzat jelezte, hogy egy korábban hatályos, de már jelenleg
hatálytalan rendelet hasonló megfogalmazással élt, mint amit az Ör.-ben alkalmaztak. Másrészt elismeri, hogy
a közérdek definíciója nem létezik, de azt más hatályos önkormányzati rendeletek, más települések rendeletei
viszont hasonlóképpen alkalmazzák.
[12] Összességében az Önkormányzat álláspontja az, hogy nem jogszabályba ütköző a vitatott rendelete és az jogszerű
állapotban került kihirdetésre. Adminisztrációs hibák természetesen voltak, és e tekintetben az Önkormányzatot
felelősség terheli, ezt nem is vitatja. Ez azonban nem ad alapot arra, hogy az egész rendelet jogszabályba
ütközését megállapítsák és ez alapján az Ör. megsemmisítése legyen a jogkövetkezmény. Az Ör. 10. § (1) bekezdése
jogszabályba ütközésének és a jogszabály-ellenességének megállapítását az Önkormányzat szintén nem látja
megalapozottnak.
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[13] A fentiek alapján az Önkormányzat az indítvány elutasítását kérte, azért, mert a kihirdetett jogszabály egészében és
részében is megfelel az Alaptörvény, illetőleg a Jat.-ban, és Jrsz.-ben írt követelményeknek, továbbá a rendelkezések
nem sértik a normavilágosság követelményét.
Amennyiben a Kúria a fentiekre nem látna lehetőséget, úgy kérte az Önkormányzat az Ör. 10. § (1) bekezdésének
jelen perben történő alkalmazási lehetőségét.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokai
[14] Az indítvány megalapozott.
[15] A Kúria a Bszi. 55. § (2) bekezdésének alkalmazása mellett az önkormányzati rendelet vagy rendelkezés
megsemmisítésére irányuló indítványnak helyt ad, ha a rendelet vagy valamely rendelkezése jogszabályba ütközik.
[16] A Kúria először is az Ör. vitatott rendelkezéseinek hatályos szövegét állapította meg. Az indítvány elsődleges indoka
az Ör. bevezető rendelkezésének jogszabály-ellenességére vonatkozik, ezért az első feladat ennek meghatározása
volt.
[17] A bevezető rész az elsőfokú bíróság ítélete alapján a következő:
„Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXV. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”. [Az indítvánnyal érintett szöveg]
[18] A Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) 2017. október 10-i letöltése szerint az Ör. bevezető részének hatályos
szövege, a rendelet 2017. 02. 28-i utolsó módosítása mellett ezzel szemben az alábbi:
„Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”.
[Nemzeti Jogszabálytár szerinti hatályos szöveg; az Önkormányzat szerint az elfogadott és valójában folyamatosan
hatályos szöveg]
[19] Az Önkormányzat honlapja (www.apatfalva.hu) helyi rendelettárat fentebb jelzett idő szerint nem tartalmaz,
az Ör. azon nem található meg.
[20] Az Önkormányzat 2017. október 3-án kelt javított állásfoglalásában nem vitatta, hogy az elektronikus felületeken
a jogszabályhelyet illetően adminisztrációs hiba van (3. oldal 3. szövegbekezdés). Szerinte azonban a hiba
a Nemzeti Jogszabálytárba (a továbbiakban: Njt.) való megküldés során merült föl, ahol nem a kihirdetéskori állapot
került rögzítésre. A Kúria észlelte, hogy ennek ellentmond a per során 2017. május 24-én becsatolt, 15. alszámon
iktatott iratok között az Ör. elfogadásáról szóló határozatot illetően a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve,
ahol az ellenszavazat nélkül elfogadott szöveg az indítvánnyal érintett szöveget tartalmazza. Mindezek alapján
valószínűsíthető, hogy már eredetileg sem csupán adminisztratív hibáról volt szó.
[21] Az Önkormányzat javított állásfoglalása ezután a 3. oldal 4. szövegbekezdésében ekként folytatódik: „Itt kívánja
alperes felhívni a T. Kúria figyelmét a Csongrád Megyei Kormányhivatal nyilatkozatának 3. pontjára, amely szerint
– bár a részükre megküldött Ör. helytelenül tartalmazza a felhatalmazó törvény számát, azzal azonban, hogy annak
megnevezése és a szakasz száma helyesen szerepel, a felhatalmazó rendelkezés egyértelműen beazonosítható.”
Mivel a fentebb dőlt betűvel idézett két bevezető rész egymástól teljesen különböző, vélhetően a bírósági
indítvánnyal érintett változatról van szó. A Kúria számára ebben az esetben viszont kérdéses a jelenlegi bevezető
rész eredete. Az nem lehet helyesbítés csupán, hiszen szövegszerűen lényegesen eltér a kifogásolt szövegverziótól.
Módosítás sem lehet, mert annak nyomát hivatkozás formájában látni kellene az alapszövegben, továbbá ilyen
utalást az Önkormányzat állásfoglalása sem tartalmaz.
[22] Végül az Ör. bevezető része Njt. szerinti hatályos szövege jogszerűen azért sem lehet módosított rendelkezés, mert
a Jat. 8. § (2) bekezdése szerint a rendelet bevezető részét nem lehet módosítani.
[23] A Kúria e feltárt, jogbizonytalanságot okozó, de részleteit illetően még mindig tisztázatlan körülmény miatt
áttekintette az Ör. egészét.
[24] A Bszi. 55. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati tanács az indítványhoz kötve van, de az önkormányzati
rendeletnek az indítványban megjelölt rendelkezésével szoros összefüggésben álló más rendelkezését is
vizsgálhatja. A Kúria úgy véli, hogy ha az önkormányzati rendelet valamely részével összefüggésben a jogszabály
érvényességét illetően támadnak kétségek, a rendelet egészével kapcsolatban az érvényesség kérdése
vizsgálható. Másfelől, az indítványhoz való kapcsolat annyiban megáll, hogy az indítványozó bíróság az Ör. egésze
jogszabály-ellenessége megállapítására irányult.
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[25] A Kúria észlelése szerint az Ör.-nek a fenti letöltéskori teljes szövegállapota ugyancsak aggályos, más ok miatt,
a következők szerint.
[26] A 2017. február 28-tól hatályos változatban a 3. § módosult ekkor, aminek tényét az 1. lábjegyzet tartalmazza.
A fájlhoz az Njt.-ben kapcsolt „Csatolmányok, Megnevezés” alatt szereplő melléklet tartalmazza a módosító rendelet,
a 4/2017. (II. 28.) Ör. szövegét. A bevezető rész szövegjavítását lábjegyzet nem jelöli.
[27] Az Ör. 8. § (bekezdések jelölése nélküli) első fordulatában ugyanakkor az 1. sz. mellékletre szerepel utalás, ami
a közterület használatáért fizetendő díj tételeit határozza meg. Ez a szöveges melléklet a kérdéses, egyébként 2017.
február 18-án egységes szerkezetbe foglalt változatban nem szerepel. A fájlmelléklet ugyanis az előbbiek szerint
az Ör.-nek nem tartalmi kellékét, hanem módosítás-eljárási alapját tartalmazza.
[28] A melléklet mint szöveges tartalmi kellék hiánya azért is szembetűnő, mert enélkül a szabályozás – különösen
„A közterület használati díj” elnevezésű fejezetében – értelmezhetetlen. Más forrásból tudható, hogy a 12/2015.
(VII. 10.) Önkormányzati rendelet módosította az Ör. mellékletét. Az Njt.-n ennek szövege megtalálható, a jelzett
dátumú letöltéskor hatályosként, 2015. július 10-től. Az Ör. hatályos változatában tehát nincsen benne, utalások
formájában sem, egy hatályos módosított elem. (Feltéve, de meg nem engedve, hogy a módosítás már nem
hatályos, akkor is az alapszövegnek a szövegállapotok tekintetében a hatálybalépésre, esetleges hatályon kívül
helyezésekre utalnia kellene.)
[29] A szövegmellékletként tehát nem értelmezhető, a módosító rendeletet tartalmazó fájlmelléklet is azonban további
kérdéseket vet fel. A módosító rendelet bevezető része ugyanis a következő:
„Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”. Vagyis
azonos az Ör. Njt.-ben szereplő változatával, noha a módosító rendelet bevezető része nem módosítás az Ör.-t
illetően. Az Ör. tényleges módosítását az 1. § tartalmazza. Nehezen értelmezhető, hogy miért is kell módosításhoz
szerepeltetni az alaprendelet bevezető részét, mégpedig a módosító rendelet saját bevezető részeként.
Összességében megállapítható, hogy az Ör. mellékletkezelése sérti a Jszr. XIV. fejezetét (A jogszabály módosító
rendelkezései) és Negyedik részét (A jogszabály melléklete).
[30] A Kúria egyrészt a bevezető rendelkezés helyesbítésének meg nem felelő keretei, másrészt az Ör. hatályos
szövege egyértelműen nem megállapítható volta, harmadrészt az Ör. hozzáférhetőségének hiányossága és ezzel
összefüggésben szövege határozatlansága miatt megállapítja a jogszabály-ellenességet a Jat. 2. § (4) bekezdés a),
d) pontja, a 8. § (2) bekezdése, a Jszr. 100–117. és 126–133. §-a vonatkozásában.
[31] A bírói indítvány másodlagosan az Ör. 10. §-a jogszabály-ellenessége megállapítására irányult. Tekintettel arra, hogy
a fenti jogszabály-ellenességek miatt az Ör. egésze megsemmisítésének van helye, további egyes rendelkezések
részletes vizsgálatát a Kúria nem tartotta szükségesnek. Megjegyzendő azonban, hogy a szakasz bekezdések
számozásának hiánya miatt ütközik a Jszr. 44. §-ába. Az indítványozó bíróság azon álláspontját, miszerint a közérdek
fogalma általában határozatlan jogfogalom lenne, ugyan a Kúria nem osztja, de az adott jogszabályhelyen
a közérdek értelmezése valóban bizonytalan. Az Ör. megfogalmazása a következő a 10. § első fordulatában:
„A közterület használat közérdekből (kerékpárút, játszótér, parkolóhely, gázvezeték és szennyvízcsatorna építése)
bármikor megszüntethető.” A fölsorolás értelemszerűen példálózó kell, hogy legyen, de ez nyelvtanilag nem derül
ki egyértelműen a megfogalmazásból. Tartalmilag továbbá igen aggályos, hogy tekintettel a hozzáfűzött joghatásra,
a mérlegelés joga meglehetősen tág, ami miatt a jogvédelmi lehetőség terjedelme érdemben igencsak korlátozottá
válik.
[32] Mindezen indokok alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör.-t a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján
megsemmisítette, továbbá kimondta a folyamatban lévő ügyekre való alkalmazás tilalmát a Bszi. 56. § (5) bekezdése
alapján.

A döntés elvi tartalma
[33] Önkormányzati rendelet bevezető rendelkezését a jogalkotásról szóló törvény szerint nem lehet módosítani.
Módosítás helyett helyesbítés vagy kijavítás címén a rendelkezés érdemének megváltoztatására nincs törvényes
lehetőség.
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Alkalmazott jogszabályok
[34] 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdés; 2010. évi CXXX. törvény 2. § (4) bekezdés, 8. § (2) bekezdés; 61/2009.
(XII. 14.) IRM rendelet 100–117. és 126–133. §

Záró rész
[35] A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon (szabály szerint) való közzététel elrendelésére
a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.
[36] A határozat elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.
Budapest, 2017. október 24.
Dr. Balogh Zsolt s. k., a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás s. k., előadó bíró, Dr. Dobó Viola s. k., bíró

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köm.5017/2017/6. számú határozata
Az ügy száma: Köm.5017/2017/6.
A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Horváth Tamás bíró, Dr. Dobó Viola bíró
Az indítványozó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (Nyíregyháza, Hősök tere 5.)
Az indítványozó képviselője: dr. Lakatos Szabolcs jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Érpatak Község Önkormányzata (Érpatak, Béke u. 28.)
Az ügy tárgya: zárszámadási rendelet megalkotása

Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–
megállapítja, hogy Érpatak Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjából, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdéséből eredő jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, mert nem alkotta meg
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét;
–
felhívja a képviselő-testületet, hogy jogalkotási kötelezettségének 2017. november 30-ig tegyen eleget;
–
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) 2016. július 21-én indítványt
nyújtott be a Kúria Önkormányzati Tanácsához, amelyben kezdeményezte törvényen alapuló jogalkotói
kötelezettség elmulasztását, mert Érpatak Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) nem tett
eleget a 2015. évi zárszámadás elfogadásával kapcsolatos jogalkotási kötelezettségének. Az indítvány benyújtását
követően – 2016. szeptember 6-án megtartott képviselő-testületi ülésen – az önkormányzat elfogadta a 4/2016.
(IX. 06.) számú rendeletét „Az Önkormányzat 2015. évi Zárszámadásáról” (a továbbiakban: Ör.). Erre tekintettel
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az indítványozó indítványát visszavonta, a Kúria pedig a Köm.5032/2016/8. számú, 2016. november 22-én kelt
végzésében az eljárást – a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban:
Bszi.) 51. § (2) bekezdés a) pontja és 58. §-a alapján – megszüntette.
[2] A fentieket követően az indítványozó az Ör. törvényességi felülvizsgálatára (újabb) indítványt nyújtott be. Előadta,
hogy az Ör. megalkotására törvénysértő módon került sor: Az önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülését
eredetileg 2016. szeptember 5-én 7.00 órára hívták össze. A meghívóban napirendként szerepelt a 2015. évi
zárszámadás elfogadása. A 2016. szeptember 5-ére összehívott képviselő-testületi ülés azonban határozatképtelen
volt, ezért a napirendről sem tudott szavazni. A következő rendkívüli ülés 2016. szeptember 6-án 17.30 órai kezdettel
került összehívásra. Ezen képviselő-testületi ülésen elfogadták az Ör.-t. Az indítványozó szerint, mivel a 2016.
szeptember 5-én 7.00 órára összehívott képviselő-testület határozatképtelen volt, ezért a napirendről sem tudott
dönteni, a másnapra összehívott megismételt ülésen pedig – bár az eredeti meghívóban szereplő napirendeket
tárgyalták – nem döntött a napirendről. Az indítványozó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 52. § (1) bekezdés e) pontja, a Kúria Köf.5.045/2012/5. számú
és Köf.5.036/2012/6. számú határozatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a képviselő-testület kizárólag
a képviselő-testület által megszavazott napirenden szereplő kérdéseket tárgyalhat. A napirendre a polgármester
tesz javaslatot a képviselő-testületi ülés meghívójában, amelyre az arra jogosultak módosító indítványt nyújthatnak
be. A képviselő-testület a napirend elfogadásakor véleményt nyilvánít arra vonatkozóan, hogy melyik tárgykört,
előterjesztést kívánja megtárgyalni. Az önkormányzati döntések meghozatalakor az eljárási szabályokat be kell
tartani.
[3] A Kúria a Köf.5046/2016/8. számú határozatában az indítványnak helyt adott, az Ör.-t a jövőre nézve 2017. április
1-jei hatállyal megsemmisítette. A Kúria megállapította, hogy az önkormányzati döntéshozatali eljárás garanciális
szabálya a tárgyalási napirend képviselő-testületi elfogadása.
[4] A fentieket követően az indítványozó 2017. június 8-án kelt beadvánnyal fordult a Kúria Önkormányzati Tanácsához,
törvényen alapuló jogalkotási feladat elmulasztásának megállapítása végett.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása
[5] Az indítványozó előadta, hogy az önkormányzati képviselő-testület a zárszámadás elfogadása céljából
2017. március 31. napján, majd április 1. napján és április 2. napján összehívott ülésén határozatképtelenség miatt
a napirendet megtárgyalni nem tudta. Ezt követően a képviselő-testület a 2017. április 3-án megtartott, majd
az újra összehívásra került testület a 2017. április 20-án megtartott ülésen nem fogadta el a 2015. évi zárszámadásra
vonatkozó előterjesztést.
[6] Az indítványozó szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése,
továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Hatásköri törvény) 138. § (1) bekezdés
k) pontja egyértelműen az önkormányzatok feladatává teszi az adott évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet megalkotását. Az indítványozó álláspontja alátámasztására idézett a Kúria Köm.5.060/2013/5.
számú határozatából. Véleménye szerint az önkormányzatnak az eltelt időtartamra való tekintet nélkül eleget kell
tennie jogalkotási kötelezettségének, hiszen zárszámadási rendelet hiányában az önkormányzat gazdálkodásának
átláthatósága és az államháztartás működésének alapelvei sérülnek.
[7] A fentiek alapján az indítványozó törvényen alapuló jogalkotási feladat elmulasztását kezdeményezte, mivel Érpatak
Község Önkormányzat képviselő-testülete nem alkotta meg a 2015. évi zárszámadásról szóló önkormányzati
rendeletét, s kérte, hogy a Kúria határidő tűzésével hívja fel az önkormányzatot jogalkotói feladatának teljesítésére.
[8] A Kúria a Bszi. 52. §-a alapján az indítványt megküldte az érintett önkormányzatnak az indítvánnyal kapcsolatos
állásfoglalása beszerzése céljából. Az önkormányzat nevében a polgármester nyújtott be állásfoglalást, amelyben
egyetértett a kormányhivatallal. Kifejtette, hogy a zárszámadási rendelet megalkotására azért nem került sor,
mert a képviselő-testület négy tagja vagy nem jött el a meghirdetett ülésre, vagy ha eljött, nem volt hajlandó
megszavazni az előterjesztést. A polgármester később újabb beadványt nyújtott be, amelyben előadta, hogy
a település működését veszélyezteti (szóhasználatával „katasztrófa helyzet” jött létre) a képviselő-testület működése
(működésének hiánya), így a jelen ügy tárgyát képező zárszámadási rendelet elfogadásának hiánya miatt is.
A polgármester véleménye szerint a lakosság alapvető ellátása került veszélybe. Ezeket a problémákat a település
saját erejéből megoldani nem képes.
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A Kúria döntésének jogi indoka
[9] A Hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja értelmében a képviselő-testület gazdálkodási feladata és
hatásköre, hogy „elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében
elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.”
[10] Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási
rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó
napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul
be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési
beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését”.
[11] A Kúria az 5.060/2013/5. számú határozatában megállapította, hogy a törvényi rendelkezések értelmében
kétségtelen, hogy a helyi önkormányzatok költségvetése az államháztartás rendszerébe tartozik, annak részét
alkotja. Az Áht. pedig kötelezően előírja, hogy az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés
végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Az Áht. tehát a szóban forgó
tárgykörök tekintetében egyértelműen szabályozási kötelezettséget határoz meg. Az önkormányzatok szabályozási
autonómiája nem terjed addig, hogy a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó törvényi kötelezettségét
mellőzze. Az önkormányzat a törvény által kötelezően meghatározott feladat- és hatáskörében köteles eljárni,
s ez vonatkozik a jogalkotási kötelezettségére is.
[12] Ki kell tehát emelni, hogy a Hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint a zárszámadási rendelet
keretében kell elfogadni a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti
elszámolását. Mindez az önkormányzati működés transzparenciája szempontjából elengedhetetlen, amellett,
hogy a normatív költségvetési hozzájárulások felhasználása nélkül a település üzemeltetése veszélybe kerül. Tehát
mind a költségvetési, mind a zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzati működés – és így a lakosság
közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége a helyi
képviselő-testületeknek.
[13] A fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy Érpatak Község Önkormányzat képviselő-testülete törvényen alapuló
jogalkotói kötelezettségét elmulasztotta, mivel nem alkotta meg a 2015. évi zárszámadásról szóló önkormányzati
rendeletét. A Kúria a Bszi. 59. §-a alapján felhívta az önkormányzatot, hogy jogalkotási kötelezettségének 2017.
november 30. napjáig tegyen eleget.
[14] Az önkormányzati képviselő-testület működésével kapcsolatosan a Kúria a következőket jegyzi meg.
Az Alkotmánybíróság a 24/2000. (VII. 6.) AB határozat rendelkező rész 2. pont első mondata szerint a helyi
önkormányzás zavartalanságának fenntartása, feltételeinek biztosítása a helyi képviselő-testületnek és
a polgármesternek egyaránt alkotmányos kötelessége. Az Alkotmánybíróság az 1220/H/1992. AB határozatának
rendelkező részében pedig azt fogalmazta meg, hogy „Önkormányzati képviselő-testület Alkotmánnyal ellentétes
működésének egyik megnyilvánulása az, ha a képviselő-testület tartósan nem működik és működésképességének
helyreállása, illetve működésének folytatása nem várható.”
[15] A Mötv. 132. § (1) bekezdés f ) pontja értelmében a kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl javasolhatja a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál
az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatását.
[16] A Kúria a fentiek figyelembevételével rámutat, hogy Alaptörvénnyel ellentétes helyzetet eredményez, ha
a képviselő-testület nem működik, és működőképességének helyreállítása sem várható. A nem működő, vagy nem
megfelelően működő helyi önkormányzat nem tudja ellátni Alaptörvényben foglalt, a helyi közügyek intézésében
megjelölt feladatát.
[17] A meg nem alkotott zárszámadási rendelettel összefüggésben pedig a Kúria arra utal, hogy az Alaptörvény 32. cikk
(5) bekezdése szerint „[a] fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat
törvényen alapuló rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha
a helyi önkormányzat a rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettségének a bíróság által a mulasztást
megállapító döntésben meghatározott időpontig nem tesz eleget, a bíróság a fővárosi és megyei kormányhivatal
kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet vagy
önkormányzati határozatot a helyi önkormányzat nevében a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője alkossa
meg.”
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[18] A fentiek alapján megállapítható, hogy az Alaptörvénnyel való összhang helyreállítása érdekében a kormányhivatal
többféle kezdeményezési jogosultsággal rendelkezik.

Alkalmazott jogszabályok
[19] 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés

Záró rész
[20] A határozat Magyar Közlönyben való közzététele a Bszi. 55. § (2) bekezdésén és 57. §-án alapul.
[21] A jogorvoslat kizárására irányuló rendelkezést a Bszi. 49. §-a tartalmazza.
Budapest, 2017. október 24.
Dr. Balogh Zsolt s. k., a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Horváth Tamás s. k., bíró, Dr. Dobó Viola s. k., bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1786/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a közúti és kötöttpályás közlekedési infrastrukturális fejlesztésekkel (a továbbiakban: fejlesztések) kapcsolatos
kormányzati koordinációs feladatok ellátására dr. Homolya Róbertet e határozat közzétételét követő naptól
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a)
ellátja a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési, az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program, az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz forrásokból finanszírozott fejlesztések,
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program közlekedési infrastruktúra fejlesztéseinek kormányzati összehangolását és koordinációját,
b)
koordinálja az állami nagyberuházásokhoz kapcsolódó – a Budapest Főváros Önkormányzat (a továbbiakban:
Főváros) feladat- és hatáskörét is érintő – közlekedésfejlesztéseket,
c)
részt vesz az a)–b) pont szerinti fejlesztések szakmai tartalma előkészítésének koordinálásában,
d)
összehangolja az a)–b) pont szerinti fejlesztésekben részt vevő államigazgatási szervek, állami vállalatok
és a Főváros a)–b) pontban meghatározott közlekedési infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó
tevékenységét,
e)
javaslatot tesz a Kormány számára az a)–b) pont szerinti fejlesztések kormányzati szándéknak megfelelő
megvalósításához, befejezéséhez és lezárásához kapcsolódó jogalkotói és egyéb döntést igénylő feladatok
vonatkozásában.
3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja. A kormánybiztos feladatainak ellátását a miniszterelnök
a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével biztosítja.
4. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a Ksztv. 31. § (7) bekezdése szerinti díjazásban és
juttatásokban részesül.
5. A kormánybiztost az 1. pont szerinti tevékenységének ellátásában nyolcfős titkárság segíti.
6. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség
keretében a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák
a kormánybiztos rendelkezésére.
7. Hatályát veszti a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
szóló 1345/2016. (VII. 6.) Korm. határozat.
8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1787/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány a fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a szükséges intézkedések végrehajtására;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2020. január 1.
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2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évi Éves
Fejlesztési Keretében nevesített HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű esetében elsődlegesen
a szennyvíziszap és hulladék együttégetéssel történő kezelésének megvalósítása, másodlagosan az erőmű
távhőrendszerhez csatlakozása érdekében a projekt kidolgozásához a Budapest Főváros Önkormányzatával történő
egyeztetések lefolytatására;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az igazságügyi miniszter bevonásával vizsgálja felül az országhatárt
átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendeletet, a közösségi jog által megállapított, jogilag
kötelező ártalmatlanítási vagy újrafeldolgozási követelmények végrehajtásának biztosítása érdekében, figyelemmel
arra, hogy a közelség elve alapján a hazai hulladékok kezelése hazai erőművekben történjen;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2018. február 28.
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a földművelésügyi miniszter bevonásával készítse elő az alternatív
tüzelőanyagoknak a hulladékstátuszból történő kikerüléséhez szükséges jogszabálytervezetet;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2018. március 31.
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával alakítsa ki az energetikailag hasznosítható hulladékok
szállításának logisztikai rendszerét, valamint a hazai égetőkapacitások kihasználása érdekében kezdje meg
a tárgyalásokat a hazai meglévő égetőművekkel;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. február 28.
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a földművelésügyi miniszter bevonásával az elkülönítetten gyűjtött
zöldhulladékból kinyerhető égethető frakció hasznosítását a távhőfejlesztésekkel szinergiában alakítsa ki, azok
közösségi finanszírozására lehetőség szerint adjon megoldást, valamint vizsgálja meg az elkülönítetten gyűjthető,
kezelhető zöldhulladékok mennyisége növelésének lehetőségét;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
7. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával a vegyes hulladék
kezeléséből származó nagy mennyiségű biológiai frakció hasznosítása érdekében a rekultivációs projektek során
történő felhasználást segítse elő;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program rendelkezésre álló forrásainak terhére gondoskodjon a hulladékokból előállított
alternatív tüzelőanyagok hőbontását végző térségi energetikai hasznosító létesítmények megvalósításához
szükséges forrásigény biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. november 30.
9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék válogatására és anyagában
történő hasznosítására csak az uniós irányelvekben meghatározott célkitűzéseknek eléréséhez szükséges
mértékben kerüljön sor, ennek érdekében a kiépített válogatóművek működtetése indokolt.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1788/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. évi előirányzatáról történő
átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2018. évi előirányzatának megemeléséről
1. A Kormány a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
12. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap
fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának terhére 3 000 000 000,0 forint
egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások
kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 17. Laboratóriumi
ellátás jogcím és 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzatának javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. január 2.
2. A Kormány a Kvtv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet
LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások
alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzatának
3 000 000 000,0 forinttal történő megemelését a 2. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. január 2.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1788/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

3

263890

Jogcím
csop.
szám

1

263901

Jogcím
szám

17
18

LXXII.

2

3

284889

Kiemelt
előir.
szám

K5
K5

1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
Labororatóriumi ellátás
Összevont szakellátás
Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

21
K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

5 400 000

Egyéb működési célú kiadások

2 994 600 000

Egyéb működési célú kiadások

-3 000 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Összesen

I. n.év

II. n.év

3 000 000 000

3 000 000 000

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
III. n.év

IV. n.év
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS

LXXII. Egészségbiztosítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

3

263901

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
Összevont szakellátás

1

18
K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

3 000 000 000

Egyéb működési célú kiadások

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Összesen

I. n.év

II. n.év

3 000 000 000

3 000 000 000

Kiemelt előirányzat
neve
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2. melléklet az 1788/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
III. n.év

IV. n.év

29469

29470
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A Kormány 1789/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a szisztematikus határellenőrzés bevezetése következtében Magyarország határain kialakult helyzet
megoldásáról szóló 1255/2017. (V. 9.) Korm. határozat visszavonásáról
A Kormány visszavonja a szisztematikus határellenőrzés bevezetése következtében Magyarország határain kialakult
helyzet megoldásáról szóló 1255/2017. (V. 9.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1790/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a 2018. évi British Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon
történő magyar részvételről
1. A Kormány egyetért azzal, hogy Magyarország kiállítóként állami szinten is vegyen részt a 2018. évi British
Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon (a továbbiakban: Kiállítás).
2. A Kormány a fenti cél érdekében
a)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági
miniszterrel együttműködve gondoskodjon a 2018. évi Kiállításon történő magyar részvétellel kapcsolatos
szervezési és lebonyolítási feladatok ellátásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával az a) alpontban
meghatározottak figyelembevételével gondoskodjon a szükséges 393 362 400 forint forrás biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
felmerülés ütemében
c)
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen
Működő Részvénytársaság vezérigazgatója útján gondoskodjon a Kiállításhoz kapcsolódó feladatok
teljesítéséhez szükséges beszerzésekről azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a Kormány irányítása alá
tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban
elrendelt beszerzési tilalom alól.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a 2017–2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért az Újpesti Torna Egylet (a továbbiakban: UTE) 2017–2020. évekre vonatkozó, részére bemutatott és általa
megtárgyalt létesítményfejlesztési programjával, ennek keretében a következő programelemek kormányzati
támogatással történő megvalósításával:
a)
a Megyeri úti UTE központ felújítása és fejlesztése,
b)
a Szilágyi úti UTE sportkomplexum fejlesztése,
c)
az UTE Bánka Kristóf Sportközpont fejlesztése;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak az 1. pont
szerinti előkészített beruházások megvalósításához
a)
a 2017. évben szükséges 4 087 200 000 forint költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Sportlétesítmények
fejlesztése és kezelése alcím, 2. Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása
jogcímcsoporton,
b)
a 2018. évben szükséges 279 400 000 forint költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés
ütemében
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerinti előkészített beruházások megvalósításához,
a 2. pontban megjelölt forrás terhére és annak erejéig – a fejlesztéssel érintett területek vagyonjogi konstrukcióját
figyelembe véve – kössön támogatási szerződést;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2. pont a) alpontja végrehajtását követően azonnal
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a nemzeti fejlesztési miniszter számára, hogy az 1. pont szerinti előkészített beruházások megvalósítása
vonatkozásában a 3. pont alapján megkötendő támogatási szerződésben a 2018. év tekintetében legfeljebb
279 400 000 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon;
5. egyetért az UTE 2017–2020. évekre vonatkozó létesítményfejlesztési programjában szereplő következő
programelemek előkészítésével, ennek keretében
a)
a Megyeri úti UTE központ bővítésével, és a bővített területre és a Megyeri úti UTE központ további
fejlesztésére vonatkozó fejlesztési koncepció kidolgozásával,
b)
az Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitásával, illetve azon kajak-kenu telep fejlesztésének
előkészítésével,
c)
a Ráckevei Kajak-kenu telep fejlesztésének előkészítésével,
d)
a Budapest XIV. kerületi Mexikói úti lőtér fejlesztési koncepciójának kidolgozásával;
6. az 5. pont szerinti beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki;
7. az 5. pont szerinti beruházások előkészítése érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel
és kincstári díjakkal együtt –
a)
az 5. pont a) alpontja szerinti beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos
döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés
i), k), m), n) és o) pontja szerinti előkészítési fázisaira összesen 98 343 000 forint,
b)
az 5. pont b) alpontja szerinti beruházás keretében az Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő
megnyitásának a Rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), e), f ), j), k) és l) pontja szerinti előkészítési fázisaira
legfeljebb 133 817 000 forint,
c)
az 5. pont b) alpontja szerinti beruházás keretében a kajak-kenu telep fejlesztésének a Rendelet 2. §
(2) bekezdés b), d), i), k), m), n) és o) pontja szerinti előkészítési fázisaira összesen 18 063 000 forint,
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d)

az 5. pont c) alpontja szerinti beruházásnak a Rendelet 2. § (2) bekezdés k), m), n) és o) pontja szerinti
előkészítési fázisaira összesen 8 028 000 forint,
e)
az 5. pont d) alpontja szerinti beruházásnak a Rendelet 2. § (2) bekezdés i), k), m), n) és o) pontja szerinti
előkészítési fázisaira összesen 81 785 000 forint
forrást biztosít a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat az a), b) és e) alpont
tekintetében legkésőbb 2018. július 31-ig, a c) alpont tekintetében legkésőbb 2018. november 30-ig, a d) alpont
tekintetében legkésőbb 2018. február 28-ig kell megvalósítani;
8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 7. pontban
foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Sportlétesítmények
fejlesztése és kezelése alcím, 2. Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása
jogcímcsoport javára összesen 340 036 000 forint egyszeri átcsoportosításáról, a fel nem használt rész tekintetében
a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az átcsoportosítás tekintetében azonnal
a visszatérítési kötelezettség tekintetében a 9. pont a) alpontja szerinti jelentések
tudomásulvételét követő 15 napon belül
9. felhívja nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a)
készítsen jelentést a Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében
a 7. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás
összegéről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 7. pont a), b) és e) alpontja tekintetében 2018. augusztus 31.
a 7. pont c) alpontja tekintetében 2018. december 31.
a 7. pont d) alpontja tekintetében 2018. március 31.
b)
az előkészítési fázisok eredménye alapján – az UTE és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére az 5. pont a) alpontja szerinti beruházás és
az 5. pont b) alpontja szerinti beruházás keretében az Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő
megnyitása megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok,
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. szeptember 30.
c)
az előkészítési fázisok eredménye alapján – az UTE és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére az 5. pont b) alpontja szerinti beruházás keretében
a kajak-kenu telep fejlesztés megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó
feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. december 31.
d)
az előkészítési fázisok eredménye alapján – az UTE és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére az 5. pont c) alpontja szerinti beruházás
megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek,
forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. március 31.
e)
az előkészítési fázisok eredménye alapján – a belügyminiszter közreműködésével, az UTE és Budapest
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére az 5. pont
d) alpontja szerinti beruházás megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó
feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző
Központ, illetve a Készenléti Rendőrség oktatási-kiképzési és egyéb feladatainak ellátására is kiterjedően;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2018. augusztus 31.
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10. egyetért az 5. pont a) alpontja szerinti beruházás megvalósításának helyszínéül kijelölt, Budapest belterület
74327/1 és 74327/2 helyrajzi számú idegen tulajdonban lévő ingatlanok állami tulajdonba kerülésével, amelynek
érdekében felhívja
a)
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
bevonásával kezdje meg a tárgyalásokat, és tegye meg a szükséges intézkedéseket az idegen tulajdonban
lévő ingatlanok tulajdonjogának per-, teher- és igénymentesen, a Magyar Állam javára történő megszerzése
érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
b)
a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak az a) alpont szerinti
tárgyalások eredményétől függően a tulajdonszerzéshez szükséges, legfeljebb a független ingatlanforgalmi
szakértő által megállapított forgalmi érték alapján meghatározott összegű forrás biztosításáról,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az a) alpont végrehajtása függvényében
c)
az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítse elő és terjessze a Kormány elé a sportról szóló 2004. évi
I. törvény módosítását annak érdekében, hogy a Budapest belterület 74327/1 és 74327/2 helyrajzi számú
ingatlanok – mint az 5. pont a) alpontja szerinti beruházás területe – vonatkozásában az UTE – az ingatlanok
Magyar Állam tulajdonába kerülését követően – vagyonkezelőként törvényben kijelölésre kerüljön.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 5. pont a) alpontja szerinti beruházás végrehajtásához szükséges ingatlanok Magyar Állam
tulajdonába kerülését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1792/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
az Árpád-ház Program részét képező „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram második
szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról
A Kormány kiemelt célnak tekinti a székesfehérvári királyi koronázó- és temetkezési templom, valamint az azt befogadó
koronázóváros legkiemelkedőbb kulturális örökségi értékeit egységben kezelő, az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország
bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram (a továbbiakban együtt: „Az ország bölcsője” alprogram) megvalósítását, melynek
érdekében
1. egyetért „Az ország bölcsője” alprogram második szakasz Nemzeti Emlékhely komplex fejlesztését érintő előzetes
koncepciójával, melynek továbbfejlesztése és véglegesítése érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető
minisztert, hogy gondoskodjon további megalapozó feltárások, műszaki felmérések, vizsgálatok elvégzéséről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. december 31.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében 65 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról,
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai
feladatok jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
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3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy „Az ország bölcsője” alprogram második szakaszának részletes
koncepcióját és ütemezett projekttervét a kapcsolódó forrásigényekkel terjessze a Kormány elé.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
az Árpádok történelmi művét bemutató, az Árpád-ház Program első üteme (2016–2022) keretében
Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítéséről
A Kormány
1. egyetért a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” címmel, az Árpád-ház Program (a továbbiakban: Program)
keretében – a Magyar Nemzeti Múzeum szakmai felelősségi körében – Székesfehérváron, legkésőbb
2020. augusztus 20-áig megvalósuló nagyszabású hazai kiállítás (a továbbiakban: kiállítás) részletes koncepciójával,
ütemezésével és költségvetési tervével, továbbá a kiállításnak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum
(az ingatlan-nyilvántartás szerint a Székesfehérvár 266 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben
a 8000 Székesfehérvár, Fő utcában található) épületében történő megvalósításával, és az épület e célból tervezett
rekonstrukciójával;
2. elrendeli
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének
a 39. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása címmel
történő kiegészítését,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a Szent István Király Múzeum rekonstrukciójának előkészítése érdekében 31 750 000 forint egyszeri
átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 39. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális
fejlesztési feladatainak támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont b) alpontja szerint átcsoportosított összeg terhére
külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján 31 750 000 forint
támogatást nyújtson Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a támogatói okirat kiállítását
követően;
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az előkészítés eredményei alapján készítsen előterjesztést
a Kormány részére az előkészítés folytatásának kérdéséről, az 1. pont szerinti beruházás megvalósításához,
a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés bemutatásával;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. február 21.
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az 1. pontban
meghatározott kiállítás szakmai előkészítése és megvalósítása érdekében
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a)

a 2019. évben gondoskodjon legfeljebb 61 257 000 forint költségvetési forrás rendelkezésre állásáról
a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
b)
a 2020. évben gondoskodjon legfeljebb 506 337 000 forint költségvetési forrás rendelkezésre állásáról
a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott kiállítás előkészítését és
megvalósítását diplomáciai eszközeivel kiemelten segítse elő, figyelemmel a Magyar Nemzeti Múzeum külföldi
gyűjteményekből való műtárgykölcsönzéseivel összefüggő feladatokra;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2020. augusztus 20-áig folyamatosan
7. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott kiállítás megrendezését − a jogszabályi feltételek fennállása
esetén − az Áht. 94. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a nemzetgazdasági miniszter állami kiállítási garancia
kibocsátásával biztosítsa;
8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést az 1. pont szerinti kiállítás, továbbá
„Az ország bölcsője” kiemelt alprogramok mellett a Program keretében megvalósuló, egyéb tudományos-szakmai
projektek részletes végrehajtási programtervéről 2018–2023. évi megvalósítási időkerettel.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. november 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

29476

1. melléklet az 1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám
IX.

372317

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
Cím
Alcím
Jogcím
cím
előir.
név
név
név
cím
csop. szám szám
csop.
szám
név
Helyi önkormányzatok támogatásai

39

Jogcím
név

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Egyéb felhalmozási célú kiadások

31 750 000

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

2

K5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása
K8

359017

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Egyéb működési célú kiadások

-31 750 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím
név

forintban
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
31 750 000

III.n.év

IV.n.év
31 750 000

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 179. szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS
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A Kormány 1794/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a NEG Nemzeti
Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedésének a Magyar Állam
részéről történő megszerzéséről és a 100%-os állami tulajdonú részesedés felett a Magyar Államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
1027 Budapest, Kapás utca 6–12., cégjegyzékszám: 01-10-048019, a továbbiakban: NEG Zrt.) kizárólagosan és
közvetlenül az állam tulajdonába kerüljön, és az állami tulajdonú társasági részesedés felett a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja a tulajdonosi jogokat;
2. az 1. pontban foglaltak teljesülése céljából felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a postaügyért és a nemzeti
pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy az állam nevében eljáró MNV Zrt., a független vagyonértékelő által megállapított piaci értéken, de legfeljebb
500 000 000 forint vételáron legkésőbb 2017. november 30-ig megvásárolja az MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság saját tulajdonú, NEG Zrt.-ben fennálló 49%-os részesedését;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 6. Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása jogcímcsoport
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések
növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás,
tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára 500 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet
szerint;
Felelős:
a forrásbiztosítás tekintetében a nemzetgazdasági miniszter
az elszámolással kapcsolatban a nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. visszavonja a Zöldbank koncepció megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1114/2015. (III. 6.)
Korm. határozatot.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1794/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.
303280

Cím Alcím
szám szám

2

4

2
296335

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

6

1

Kiemelt
előir.
szám

K7

1

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása
Felújítások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forint
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-500 000 000

Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Módosítás
(+/-)

500 000 000

Összesen

I.n.év
500 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
500 000 000
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A Kormány 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett
a)
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium teljes rekonstrukciójával, valamint
b)
Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítésével,
c)
Gödön új iskola építésének előkészítésével,
d)
felcsúti Endresz György Általános Iskola új iskola építésének előkészítésével,
e)
Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új iskola építésének előkészítésével,
f)
Szigetszentmiklós iskolafejlesztés I. ütemében (Temesvári utcai) új iskola építésének előkészítésével,
g)
ürömi József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztésének előkészítésével,
h)
Szigetszentmiklós iskolafejlesztés II. ütemében (Bucka városrész) új iskola építésének előkészítésével, továbbá
i)
Szigetszentmiklós iskolafejlesztés II. ütemében az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére
(a Temesvári utcában) új iskola építésének előkészítésével;
2. egyetért azzal, hogy
a)
az 1. pont b) alpontja szerinti beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos
döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §
(2) bekezdés a)–o) pontja szerinti előkészítési fázisaira 321 927 000 forint,
b)
az 1. pont c) alpontja szerinti beruházásnak a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a)–o) pontja szerinti
előkészítési fázisaira 405 804 000 forint,
c)
az 1. pont d) alpontja szerinti beruházásnak a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a)–o) pontja szerinti
előkészítési fázisaira 304 175 000 forint,
d)
az 1. pont e) alpontja szerinti beruházásnak a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a)–o) pontja szerinti
előkészítési fázisaira 169 987 000 forint,
e)
az 1. pont f ) alpontja szerinti beruházásnak a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a)–o) pontja szerinti
előkészítési fázisaira 170 645 000 forint,
f)
az 1. pont g) alpontja szerinti beruházásnak a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a)–o) pontja szerinti
előkészítési fázisaira 43 632 000 forint,
g)
az 1. pont h) alpontja szerinti beruházásnak a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a)–h) pontja szerinti
előkészítési fázisaira 84 270 000 forint,
h)
az 1. pont i) alpontja szerinti beruházásnak a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a)–h) pontja szerinti előkészítési
fázisaira 84 270 000 forint
összegű forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat az a)–f ) alpont tekintetében
legkésőbb 2018. június 30. napjáig, a g) és h) alpont tekintetében legkésőbb 2018. január 31. napjáig kell
megvalósítani;
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont a) alpontja szerinti beruházáshoz kapcsolódó európai
uniós forrásból megvalósuló rekonstrukció végleges műszaki tartalmának meghatározását követően tegye meg
a szükséges intézkedéseket a teljes körű rekonstrukció megvalósítása érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az európai uniós forrásból megvalósuló rekonstrukció végleges műszaki tartalmának
meghatározását követően azonnal
4. az 1. pont szerinti beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki;
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban
foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Nemzeti Sportközpontok cím javára összesen 1 584 710 000
forint egyszeri átcsoportosításáról, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő
visszafizetési kötelezettséggel;

29480

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 179. szám

Felelős:
Határidő:

6.
7.

8.

9.

nemzeti fejlesztési miniszter
az átcsoportosítás tekintetében azonnal
a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 7. pont szerinti jelentés tudomásulvételét
követő 15 napon belül
egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Nemzeti Sportközpontok központi költségvetési szerv
valósítsa meg;
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen jelentést a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti
beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának
állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2. pont a)–f ) alpontja tekintetében legkésőbb 2018. július 31.
a 2. pont g) és h) alpontja tekintetében legkésőbb 2018. február 28.
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint az emberi erőforrások miniszterét, hogy az előkészítési fázisok
eredménye alapján készítsenek előterjesztést a Kormány részére az 1. pont b)–g) alpontja szerinti beruházások
megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény,
ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. július 31.
jóváhagyja, hogy a Nemzeti Sportközpontok által az 1. pont szerinti beruházásokkal kapcsolatban lefolytatásra
kerülő beszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint
az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az alábbi címekkel
történő kiegészítését:
a)
42. Csólyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása,
b)
43. Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása,
c)
44. Gátér Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása,
d)
45. Jakabszállás Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása,
e)
46. Kömpöc Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása,
f)
47. Kunszállás Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása,
g)
48. Nyárlőrinc Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása,
h)
49. Pálmonostora Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása,
i)
50. Tiszaug Község Önkormányzat fejlesztéseinek támogatása;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 13. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II. 41. Kiskunmajsa
Város feladatainak támogatása II. alcím terhére elrendeli:
a)
az 1. pont a) alpontja szerinti címre községi könyvtár bővítése érdekében 32 000 000 forint,
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b)
c)
d)
e)
f)

3.

4.

5.

6.

az 1. pont b) alpontja szerinti címre közösségi tér és szálláshely kialakítása érdekében 42 500 000 forint,
az 1. pont c) alpontja szerinti címre önkormányzati bérlakások felújítása céljából 20 000 000 forint,
az 1. pont d) alpontja szerinti címre háziorvosi rendelő felújítása céljából 35 000 000 forint,
az 1. pont e) alpontja szerinti címre járda felújítása céljából 24 500 000 forint,
az 1. pont f ) alpontja szerinti címre M5-ös autópálya fel- és lehajtójának megépítése érdekében
525 000 000 forint,
g)
az 1. pont g) alpontja szerinti címre polgármesteri hivatal épületének felújítása céljából 45 000 000 forint,
h)
az 1. pont h) alpontja szerinti címre önkormányzati épület felújítása érdekében 30 000 000 forint,
i)
az 1. pont i) alpontja szerinti címre belterületi belvíz elvezetésének megoldása érdekében 150 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter
a)
a 2. pont szerint átcsoportosított összegek terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül,
előfinanszírozás keretében, egy vagy több részletben nyújtson támogatást az érintett önkormányzatok
részére,
b)
a támogatások felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatói okiratot adjon ki,
valamint
c)
a 2. pont szerinti támogatásokat folyósítsa az önkormányzatok számára.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
az a) és b) alpont tekintetében azonnal
a c) alpont tekintetében: a b) alpont szerinti támogatói okirat kiadását követően azonnal
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról
szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat
a)
2. pont g) alpontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának
aa)
1. sorában a „strandfürdő felújítás, aprítéküzem és földterület vásárlás” szövegrész helyébe
a „strandfürdő-felújítás” szöveg,
ab)
51. sorában a „sportfejlesztés” szövegrész helyébe a „sportfejlesztés érdekében támogatás nyújtása”
szöveg
lép.
b)
3. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának
ba)
41. sorában a „gyógyfürdő és fürdőkomplexum megvásárlása” szövegrész helyébe a „belterületi
kerékpárút építése” szöveg,
bb)
93. sorában a „sportöltöző átépítése” szövegrész helyébe az „új öltöző, parkoló építése, közmű
csatlakozás korszerűsítése, járda kialakítása, eszközbeszerzés” szöveg
lép.
c)
4. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 41. sorában az „önkormányzati épület felújítása”
szövegrész helyébe a „meglévő önkormányzati épület elbontása és új épület létrehozása” szöveg lép.
d)
5. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 13. sorában a „ravatalozó építése” szövegrész
helyébe az „ingatlanvásárlás, játszótér és sportpálya kialakítása” szöveg lép.
Az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő egyes
kormányzati intézkedésekről szóló 1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat 4. pontjában az „egy összegben” szövegrész
helyébe az „egy vagy több részletben” szöveg lép.
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat
a)
3. pont a) alpontjában az „egy összegben” szövegrész helyébe az „egy vagy több részletben” szöveg,
b)
3. pont b) alpontjában az „önkormányzatokkal” szövegrész helyébe az „önkormányzatokkal, vagy részükre
támogatói okiratot adjon ki” szöveg,
c)
4. pontjában a „megkötését” szövegrészek helyébe a „megkötését vagy a támogatói okirat kiadását” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
szám
azonosító
372439

IX.

42

372440

43

372451

44

372462

45

372473

46

372484

47

372495

48

372506

49

372517

50

364762
365162

IX.

13.

41.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Csólyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gátér Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Jakabszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kömpöc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nyárlőrinc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Pálmonostora Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tiszaug Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Helyi önkormányzatok támogatásai
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II.
Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
szám
azonosító

Cím
név

Alcím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő jogszabály/
évre
határozat száma
áthúzódó
hatása

32 000 000
42 500 000
20 000 000
35 000 000
24 500 000
525 000 000
45 000 000
30 000 000
150 000 000

-904 000 000

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

forintban
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő jogszabály/
évre
határozat száma
áthúzódó
hatása
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Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

forintban
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő jogszabály/
évre
határozat
száma
áthúzódó
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
904 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
904 000 000
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Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
szám
azonosító

29483

29484
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A Kormány 1797/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
az egyes határon túli magyar szervezetek egyszerűsített honosítási programjának megvalósításával
összefüggő feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért az egyes határon túli szervezetek egyszerűsített honosítási programjának megvalósításával összefüggő
feladatok ellátásának támogatásával;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy nyújtson költségvetési támogatást
a)
az Eurotrans Alapítvány részére 100 000 000 forint összegben az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés b) pontja szerinti többlet
költségvetési támogatásként;
b)
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács részére 100 000 000 forint összegben az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés b) pontja szerinti többlet
költségvetési támogatásként;
c)
az Orbán Balázs Akadémia Egyesület részére 50 000 000 forint összegben;
d)
a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség részére 5 000 000 forint összegben
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti többlet költségvetési támogatásként;
e)
a Concordia Minoritatis Hungaricae egyesület részére 70 000 000 forint összegben;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdése és 33. § (2) bekezdése alapján a 2. pont
szerinti szervezetek támogatása érdekében 325 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel
nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím,
1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. június 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Cím
szám

30

228895
XI.
297102

32

Alcím
szám

3

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K5

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

325 000 000

-325 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban
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1. melléklet az 1797/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
228895

Cím
szám

30

Alcím
szám

3

Jogcím
csop.
szám

1

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

325 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
325 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
325 000 000

29485

29486
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A Kormány 1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának szükségességével;
2. az 1. pont szerinti beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről
szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a), m), n) és o) pontja szerinti előkészítési fázisaira
– a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 50 000 000 forint
forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás
Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. év augusztus 31. napjáig kell
megvalósítani;
3. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet címrendjének a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok
támogatása alcím, 6. A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása jogcímcsoporttal történő kiegészítéséről;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban
foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon 50 000 000 forint egyszeri átcsoportosításáról a Kvtv.
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás
Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 6. A TIT Budapesti Planetárium
épületének felújítása jogcímcsoport javára, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba
történő visszafizetési kötelezettséggel;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az átcsoportosítás tekintetében azonnal
a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 7. pont a) alpontja szerinti jelentés
tudomásulvételét követő 15 napon belül
6. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (szervezet
nyilvántartási száma: 01-02-0001079, címe: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) valósítsa meg;
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a)
készítsen jelentést a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló
222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében
a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás
összegéről,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti véghatáridő lejártát követő 30 napon belül
b)
az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az 1. pont szerinti
beruházás megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok,
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

29487
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A Kormány 1799/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület 2017–2018. évekre vonatkozó
létesítményfejlesztési programja kiegészítő támogatásáról és a tulajdonrendezéshez szükséges vasútüzemi
eszközkiváltások forrásigényének biztosításához kapcsolódó intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: BVSC-Zugló) 2017–2018. évekre
vonatkozó, részére bemutatott és általa megtárgyalt létesítményfejlesztési programjával (a továbbiakban: Program);
2. egyetért azzal, hogy a Program megvalósítása érdekében a Budapest 29834/15 helyrajzi számú ingatlanon a MÁV
Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) pályaműködtetéshez
szükséges eszközeinek a BVSC-Zugló mint építtető általi kiváltása szükségszerű, melynek érdekében felhívja
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával gondoskodjon
a)
a vasútüzemi eszközök kiváltásához szükséges legfeljebb 366 517 000 forint összegű többletforrás,
b)
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot terhelő tranzakciós illetékre és kincstári díjakra 1 282 810 forint forrás
biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
48. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 2. Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek
támogatása jogcímcsoporton;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pont a) alpontjában nyújtott forrás terhére, az ott meghatározott
cél megvalósulása érdekében kössön háromoldalú támogatási szerződést, melyben a BVSC-Zugló mint építtető és
támogatott, illetve a MÁV Zrt. mint együttműködésre kötelezett vesz részt;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2. pont a) alpontja szerint biztosított forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül
4. a Program további elemeinek megvalósulása érdekében kiegészítő támogatás biztosítása céljából felhívja
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával gondoskodjon a 2017. évben
szükséges 209 429 431 forint költségvetési többletforrás, illetve az annak kezelése érdekében a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumot terhelő tranzakciós illeték és kincstári díjak kifizetésére szükséges 733 000 forint, mindösszesen
210 162 431 forint rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 2. Kiemelt
sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása jogcímcsoporton;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
5. a Program további elemeinek megvalósulása érdekében kiegészítő támogatás biztosítása céljából felhívja
a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a 2018. évben
szükséges 602 809 704 forint költségvetési többletforrás, illetve az annak kezelése érdekében a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumot terhelő tranzakciós illeték és kincstári díjak kifizetésére szükséges 2 110 000 forint, mindösszesen
604 919 704 forint ütemezett biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. február 28-ig
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tárgyévenként kössön támogatási szerződést a BVSC-Zuglóval
a 4., illetve 5. pontban költségvetési többletforrásként biztosított források – a 2017. évben 209 429 431 forint,
a 2018. évben 602 809 704 forint – terhére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2017. évi forrás tekintetében a forrás biztosítását követő 30 napon belül
a 2018. évi forrás tekintetében 2018. április 30-ig
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1800/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
az egyes Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések egyházi ingatlanjait ért 2017. júniusi jégeső okozta
károk helyreállításáról
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a biztosítók által kifizetett kárösszeget meghaladó
tényleges károk rendezésére fordítandó, összesen 25 354 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára
az alábbiak szerint:
a)
megyaszói görögkatolikus Árvácska, Gézengúz, Hóvirág és Forrás Lakásotthonok helyreállítása céljára
(kedvezményezett: Miskolci Egyházmegye) 12 585 000 forint,
b)
megyaszói református templom és parókia helyreállítása céljára (kedvezményezett: Megyaszói Református
Egyházközség) 254 000 forint,
c)
megyaszói római katolikus templom és plébánia helyreállítása céljára (kedvezményezett: Megyaszói Szűz
Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia) 8 715 000 forint,
d)
szentistvánbaksai református templom helyreállítása céljára (kedvezményezett: Szentistvánbaksai
Református Egyházközség) 3 800 000 forint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti egyházi célú támogatások megvalósítása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a támogatási jogviszony létrehozására, valamint gondoskodjon
a kárrendezésre biztosított forrásnak a károsult egyházi szervek részére egy összegben történő folyósításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását és a támogatási jogviszony létrehozását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett viharkárok enyhítése érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett viharkárok enyhítésének támogatásával;
2. felhívja a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy a Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság
közreműködésével nyújtson költségvetési támogatást az 1. melléklet szerinti egyházi jogi személyek részére
az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett viharkárok enyhítésének érdekében 232 000 000 forint
összegben;
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
a 3. pontban foglaltak teljesülését követően azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdése és 33. § (2) bekezdése alapján a 2. pontban
foglaltak végrehajtása érdekében 232 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára,
a 2. melléklet szerint.
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Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
2018. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
A támogatásban részesülő egyházi jogi személyek
1.

Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház

2.

Romániai Római Katolikus Egyház

45 000 000 Ft

2.1. Gyulafehérvári Főegyházmegye

21 500 000 Ft

2.2. Szatmári Egyházmegye

3 500 000 Ft

2.3. Temesvári Egyházmegye

23 000 000 Ft

3.

Romániai Református Egyház

3.1. Erdélyi Református Egyházkerület
3.2. Királyhágómelléki Református Egyházkerület
4.

Temesvári Zsidó Hitközség

7 500 000 Ft
101 500 000 Ft
30 000 000 Ft
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2. melléklet az 1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XLII.
263478
263145

LXV.
XI.

297102

Cím
szám

42

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

K8

4
32

Kiemelt
előir.
szám

K8
1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések

KIADÁSOK

Forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

232 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

232 000 000

Egyéb működési célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-232 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B2

Forintban
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

232 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Forintban
Fejezet
szám
Államháztartási
egyedi azonosító

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

TÁMOGATÁS

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
232 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
232 000 000
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A Kormány 1802/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósítása
érdekében támogatás biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 8. pontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért a smart grid rendszer kialakítása Békéscsabán megnevezésű fejlesztési program (a továbbiakban: fejlesztési
program I.) 2019. december 31-ig történő megvalósításával a Békéscsaba, Gyulai út 1385/11 helyrajzi számú
ingatlanon, a Városi Sportcentrum területén, továbbá a Békéscsaba 6250/3 és 2620 helyrajzi számú telephelyeken,
amelyhez kapcsolódóan
a)
egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján
meghozott döntése esetén – a Modern Városok Program keretében a fejlesztési program I. megvalósításához
a 2017. évben szükséges 250 422 200 forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2017. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton
rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a továbbiakban: kedvezményezett) részére,
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal
b)
egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján
meghozott döntése esetén – a Modern Városok Program keretében a fejlesztési program I. megvalósításához
a 2018. évben szükséges 3 105 556 600 forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton
rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra a kedvezményezett részére,
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntésének megfelelő ütemezés szerint
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával –
gondoskodjon a fejlesztési program I. megvalósításához a 2019. évben szükséges 2 838 571 600 forint
biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi a központi költségvetés tervezése során
2. egyetért a smart közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán megnevezésű fejlesztési programmal
(a továbbiakban: fejlesztési program II.), és támogatja annak 2019. december 31-ig történő megvalósítását,
amelyhez kapcsolódóan
a)
egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján
meghozott döntése esetén – a Modern Városok Program keretében a fejlesztési program II. megvalósításához
a 2017. évben szükséges 15 524 250 forint a 2017. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra a kedvezményezett részére,
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal
b)
egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján
meghozott döntése esetén – a Modern Városok Program keretében a fejlesztési program II. megvalósításához
a 2018. évben szükséges 1 760 692 330 forint a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra a kedvezményezett részére,
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntésének megfelelő ütemezés szerint
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával –
gondoskodjon a fejlesztési program II. megvalósításához a 2019. évben szükséges 16 571 250 forint
biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
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Felelős:

nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
3. egyetért a békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési programmal (a továbbiakban: fejlesztési program III.),
és támogatja annak 2019. december 31-ig történő megvalósítását, amelyhez kapcsolódóan
a)
egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése
alapján meghozott döntése esetén – a Modern Városok Program keretében a fejlesztési program III.
megvalósításához a 2017. évben szükséges 40 000 000 forint a 2017. évi Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra
a kedvezményezett részére,
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal
b)
egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése
alapján meghozott döntése esetén – a Modern Városok Program keretében a fejlesztési program III.
megvalósításához a 2018. évben szükséges 2 433 000 000 forint a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra
kedvezményezett részére,
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntésének megfelelő ütemezés szerint
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával –
gondoskodjon a fejlesztési program III. megvalósításához a 2019. évben szükséges 1 000 000 000 forint
biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
4. egyetért az intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszerek kialakítása
Békéscsabán megnevezésű fejlesztési programmal (a továbbiakban: fejlesztési program IV.), és támogatja annak
2019. december 31-ig történő megvalósítását, amelyhez kapcsolódóan
a)
egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése
alapján meghozott döntése esetén – a Modern Városok Program keretében a fejlesztési program IV.
megvalósításához a 2017. évben szükséges 100 531 550 forint a 2017. évi Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra
a kedvezményezett részére;
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal
b)
egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése
alapján meghozott döntése esetén – a Modern Városok Program keretében a fejlesztési program IV.
megvalósításához a 2018. évben szükséges 3 806 132 600 forint a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra
a kedvezményezett részére,
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntésének megfelelő ütemezés szerint
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával –
gondoskodjon a fejlesztési program IV. megvalósításához a 2019. évben szükséges 182 995 700 forint
biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
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5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert mint az 1–4. pont szerinti fejlesztési programok szakpolitikai felelősét, hogy
a támogatás biztosítása érdekében valamennyi fejlesztési programra nyújtson be előterjesztést a Modern Városok
Program Bizottság részére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
6. felhívja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a fejlesztési programok
megvalósítását szolgáló támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a kedvezményezett kötelezettséget
vállaljon az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm.
határozat 3. pont a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére;
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
7. engedélyezi, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén – a megyei
jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter az 1–4. pont szerinti fejlesztési programok megvalósítása
érdekében a 2018–2019. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 15 143 520 080 forint összeg
mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 11 105 381 530 forint,
b)
a 2019. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 4 038 138 550 forint.
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1803/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Sopron történelmi belvárosa műemléki felújítása és bemutatása
II. üteme, valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról szóló 1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről
A Kormány a Modern Városok Program keretében Sopron történelmi belvárosa műemléki felújítása és bemutatása
II. üteme, valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról szóló 1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat 1. pont
c) pontjától eltérően egyetért azzal, hogy a Lővérek Program 2017. és 2018. évi feladatai – a Modern Városok
Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 12. §
(1) bekezdése és 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – legfeljebb 6 930 000 000 forint
összeg erejéig valósuljanak meg, és ebből 3 830 000 000 forint a 2017. évben felhasználható összeg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1804/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújítása
érdekében történő támogatás biztosításáról, valamint a debreceni Csokonai Színház
Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló
1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat visszavonásáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 6. pontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért azzal, hogy a debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújítására (a továbbiakban: Beruházás)
6 350 000 000 forint összegű központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint építtető részére az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2017. évben legfeljebb 452 800 000 forint,
b)
a 2018. évben legfeljebb 5 287 300 000 forint,
c)
a 2019. évben legfeljebb 609 900 000 forint;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint a Beruházás szakpolitikai felelősét, hogy az 1. pont szerinti
támogatás nyújtásának biztosítása érdekében nyújtson be a teljes Beruházásra előterjesztést a Modern Városok
Program Bizottság részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre
irányuló döntése esetén – a Beruházás megvalósításához 2017. évben szükséges 452 800 000 forint a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2017. évi Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 7. pont végrehajtását követően, a Modern Városok Program Bizottság által jóváhagyott éves
ütemezés szerint
4. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése
alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a Beruházás megvalósításához 2018. évben szükséges
5 287 300 000 forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 2018. évi költségvetés végrehajtása során, a Modern Városok Program Bizottság által
jóváhagyott éves ütemezés szerint
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához a 2019. évben szükséges 609 900 000 forint forrás biztosításáról a központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4b) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva engedélyezi a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter számára, hogy
– a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre irányuló
döntése esetén – a Beruházás megvalósítása érdekében a 2018. és 2019. költségvetési évek kiadási előirányzata
terhére éven túli kötelezettséget vállaljon az 1. pont szerinti éves ütemezéssel;
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
7. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 452 800 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a 2017. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport javára, a 2017. évi Kvtv. 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
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jogcímcsoport, 16. A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek jogcím terhére,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
8. felhívja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás tekintetében
a támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában
foglaltak teljesítésére;
Felelős:
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
9. visszavonja a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1804/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.

Cím Alcím
szám szám

2

1

367839
XI.

30

358951

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

1

16

78

Kiemelt
előir.
szám

K8

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-452 800 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

452 800 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Forintban
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
358951

Cím Alcím
szám szám

30

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

78

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

452 800 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
452 800 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
452 800 000
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
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A Kormány 1805/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
az „ELI” Science Park Szeged projekthez kapcsolódó területrendezési munkák forrásigényének elfogadásáról
A Kormány
1. egyetért az ELI Science Park projekthez kapcsolódó területrendezési munkálatok szükségességével, azzal, hogy
a területrendezés 2017–2019. évi feladatai legfeljebb 1 749 489 375 forint forrás biztosításával állami beruházásként
kerülnek megvalósításra, az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2017. évben 3 698 875 forint,
b)
a 2018. évben 1 197 173 360 forint,
c)
a 2019. évben 548 617 140 forint;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az ELI Science Park projekthez kapcsolódó
területrendezési munkálatok megvalósításáról a Szegedi Tudományegyetem útján;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdése szerinti jogkörében
eljárva a fejlesztési program megvalósításához a 2017. évben szükséges 3 698 875 forint forrás egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: 2017. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére a 2017. évi Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a fejlesztési program megvalósításához a 2018. évben szükséges
1 197 173 360 forint forrásnak a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára történő átcsoportosítása céljából
nyújtson be előterjesztést a Kormány részére az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2018. évi Kvtv. végrehajtása során, a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon
a területrendezési munkálatok megvalósításához a 2019. évben szükséges 548 617 140 forint forrás biztosításáról
a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1805/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

30

358951

227942

XX.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

1

78

5

K6

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

K8

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

-3 698 875

Beruházások

3 698 875

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Cím
név

forintban
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

BEVÉTEL

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

30

358951
227942

XX.

1

5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

78

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

-3 698 875

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

3 698 875
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
3 698 875

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
3 698 875
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XI.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

TÁMOGATÁS

29499

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 179. szám

A Kormány 1806/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Hédervári Kastély és környezetének alkotóházként való megnyitásához szükséges felújításának
előkészítésével;
2. az 1. pont szerinti beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről
szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés c)–g) és l)–o) pontja szerinti
előkészítési fázisaira összesen 66 500 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az előkészítési
fázisokat legkésőbb 2018. június 30. napjáig kell megvalósítani;
3. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban
foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok
által ellátott feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
jogcímcsoport javára összesen 66 500 000 forint egyszeri átcsoportosításáról, a fel nem használt rész tekintetében
a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
A fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 6. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül
5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság valósítsa meg;
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a)
készítsen jelentést a Rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében
a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás
összegéről,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti véghatáridő lejártát követő 30 napon belül
b)
az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az 1. pont szerinti
beruházás megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az ütemezéshez kapcsolódó feladatok,
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a kiviteli tervek rendelkezésre állását követő 60 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1807/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási
eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról
szóló 2014. február 12-i 2014/139/EU bizottsági rendeletnek való megfelelés érdekében
A Kormány
1. egyetért a Győr-Pér repülőtéren a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak
a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 2014. február 12-i
2014/139/EU rendeletnek (a továbbiakban: EU rendelet) való megfelelés teljes költségének központi költségvetés
terhére történő támogatásával a következők szerint:
a)
tűzoltó szolgálattal kapcsolatos fejlesztések összesen 57 900 000 forint,
b)
megfelelést biztosító egyéb fejlesztések összesen 14 700 000 forint,
c)
2017. évi működési költségnövekmény összesen 10 770 000 forint;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerinti támogatást a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben
rendelkezésre álló források terhére biztosítsa;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont végrehajtása érdekében kössön támogatási szerződést
a Győr-Pér Repülőtér Korlátolt Felelősségű Társasággal;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért a Győr-Pér repülőtéren az EU rendeletnek való megfelelés következményeként megemelkedett
működtetési költségek 2018. évtől történő állami támogatásával, évente legfeljebb 29 310 000 forint összegben;
5. felhívja
a)
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2018. évben a 4. pont szerinti támogatást a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezetben rendelkezésre álló források terhére biztosítsa;
b)
a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 2019. évtől bázisba épülő jelleggel
a 4. pont szerinti támogatás biztosításáról a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben gondoskodjon;
Felelős:
az a) pont tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter
a b) pont tekintetében a nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében a 2018. évi költségvetési törvény végrehajtása során
a b) pont tekintetében az éves költségvetési törvények tervezése során
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 4. pontban foglaltaknak megfelelő működtetési költségek
finanszírozása érdekében évente kössön támogatási szerződést a Győr-Pér Repülőtér Korlátolt Felelősségű
Társasággal legfeljebb bruttó 29 310 000 forint összegben.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. június 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1808/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Fonó Budai Zeneház felújítása előkészítésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány, elismerve, hogy a Fonó Budai Zeneház kiemelkedő szerepet játszik Budapest kulturális és turisztikai életében,
1. egyetért a Fonó Budai Zeneház épületének felújításával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
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fejezet címrendjének a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím,
16. A Fonó Budai Zeneház felújítása jogcímcsoporttal történő kiegészítéséről;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a felújítás előkészítéséhez szükséges források biztosítása érdekében – a kifizetésekhez
kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 50 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések
alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 16. A Fonó Budai Zeneház felújítása jogcímcsoport javára,
az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. április 30.
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az elkészült tervek alapján készítsen előterjesztést a Kormány
részére az 1. pont szerinti beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok,
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. május 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

29502

1. melléklet az 1808/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

372162
XI.
297102

32

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Alcím
szám

50

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

16

Kiemelt
előir.
szám

K3
K8

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
A Fonó Budai Zeneház felújítása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

220 000
49 780 000

-50 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

forintban
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

Jogcím

Jogcím

TÁMOGATÁS

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító
XX.
372162

20

50

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

16

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
A Fonó Budai Zeneház felújítása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

50 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
50 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
50 000 000
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A Kormány 1809/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a nigériai Maiduguri Katolikus Egyházmegye oktatási és egészségügyi fejlesztéseinek támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az üldöztetést szenvedő afrikai keresztény közösségek támogatásával, helyben maradásának
elősegítésével, különös tekintettel a keresztény identitásuk megtartásában rendkívül fontos szerepet játszó
oktatási intézmények létesítésének szükségességével, illetve pártolja az életkörülményeiket javító egészségügyi
fejlesztéseket;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló
1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének
változatlanul hagyása mellett – a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 53. Üldözött keresztények segítésének feladatai alcím, 2. Intervenciós Támogatási Keret jogcímcsoport
javára a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 420 000 000 forintból
122 003 152 forint K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és
elszámolásra; továbbá a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 53. Üldözött keresztények segítésének feladatai alcím, 3. Keresztényüldözés témakörével
összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása jogcímcsoport javára a K5. Egyéb működési célú kiadások
kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 120 000 000 forintból 35 000 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Üldözött keresztények segítésének
feladatai alcím, 2. Intervenciós Támogatási Keret jogcímcsoport K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt
előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra;
3. az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon
a nigériai Maiduguri Katolikus Egyházmegye (Catholic Diocese of Maiduguri) mint kedvezményezett részére
annak oktatási és egészségügyi fejlesztéseihez, azaz a St. Joseph’s Minor Seminary újjáépítéséhez, a Bishop
O’Donell’s Memorial Secondary School megnyitásához, a St. Stephen College of Education létrehozásához
és a Bishop Timothy Cotter Memorial Hospital felújításához való hozzájárulásként 310 000 000 forint összegű
forrásnak a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
53. Üldözött keresztények segítésének feladatai alcím, 2. Intervenciós Támogatási Keret jogcímcsoport terhére
történő biztosításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pontban foglaltak végrehajtását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerint 0293/1, 0293/4, 0305/4, 0305/5, 0307/1, 0315/4 helyrajzi számú földrészleteket, valamint
az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1811/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Normafa Park program megvalósításával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról és
visszavonásáról
A Kormány a Normafa Park program további sikeres folytatása érdekében Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzatával együttműködve a következőkről határoz:
1. A Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
(a továbbiakban: építtető) szándékával összhangban
a szabadtéri sportolás, a rekreáció és a turizmus feltételei megteremtése érdekében alapvetően a következő építmények
építését, felújítását, illetve tevékenységek végzését tartja szükségesnek:]
„c) kerékpárút és kerékpáros közlekedés fejlesztése;”
2. A Határozat 2. pontja a következő r)–u) ponttal egészül ki:
[A Kormány Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
(a továbbiakban: építtető) szándékával összhangban
a szabadtéri sportolás, a rekreáció és a turizmus feltételei megteremtése érdekében alapvetően a következő építmények
építését, felújítását, illetve tevékenységek végzését tartja szükségesnek:]
„r) egyéb, a Normafa Park használatát elősegítő építmények építése, átalakítása, bővítése, illetve felújítása,
s) szabadtéri ügyességi, fejlesztő-, kaland- és élményelemek kialakítása,
t) az a)–s) alpontok megvalósításával összefüggésben a Normafa Parkban álló egyes épületek, illetve épületrészek
részben vagy egészben való bontása, átalakítása, bővítése, illetve felújítása, valamint a Park használatát elősegítő
építmények elhelyezése,
u) a Normafa Park program megvalósításához, koordinálásához és vagyonkezeléséhez kapcsolódó feladatok,
valamint tájékoztatási feladatok;”
3. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
(a továbbiakban: építtető) szándékával összhangban]
„4. felkéri az Önkormányzatot, hogy a Normafa Park történelmi sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvénnyel
és a 7. pontban foglaltakkal összhangban gondoskodjon a Normafa Park programmal érintett területre vonatkozó
településrendezési eszközök Normafa Park program ütemezett megvalósítását lehetővé tevő elkészítéséről, illetve
szükséges módosításáról;”
4. A Határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
(a továbbiakban: építtető) szándékával összhangban]
„8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy a központi költségvetés tervezése
keretében gondoskodjanak a Normafa Park program megvalósításához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
az Önkormányzat részére, amelyből legfeljebb az előirányzat 20%-áig vehetők figyelembe a Normafa Park
vagyonkezelési feladatainak költségei;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a Normafa Park program megvalósításának befejezéséig a mindenkori központi költségvetés
tervezése keretében”
5. A Határozat
a)
bevezető részében az „építtető” szövegrész helyébe az „Önkormányzat” szöveg,
b)
1. pontjában a „kialakításával” szövegrész helyébe a „kialakításával (a továbbiakban: Normafa Park program)”
szöveg,
c)
7. pontjában az „építtetőt” szövegrész helyébe az „Önkormányzatot” szöveg
lép.
6. A Kormány visszavonja
a)
a Határozat 3., 5. és 9. pontját,
b)
a Normafa Park beruházás megvalósításáról szóló 1388/2013. (VI. 30.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1812/2017. (XI. 8.) Korm. határozata
a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő
létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás módosítása szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő
létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás módosítása (a továbbiakban:
Módosítás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az agrárpolitikáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Módosítás bemutatott
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Módosítás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Módosítás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Módosítás szövegének
végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 113/2017. (XI. 8.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről
szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert, a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyért felelős minisztert, hogy
az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 114/2017. (XI. 8.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

