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III. Kormányrendeletek

A Kormány 80/2013. (III. 14.) Korm. rendelete

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló

5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Fejlesztési Program információs hálózatához bármely felsõoktatási és köznevelési intézmény, kutató-fejlesztõ

hely, közgyûjtemény és más oktatási, tudományos és kulturális szervezet, valamint a kormányzati célú hírközlési

szolgáltató csatlakozhat.”

2. § A R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az Intézetnek a felsõoktatási és köznevelési intézmények, kutató-fejlesztõ helyek, közgyûjtemények és más

oktatási, tudományos, és kulturális szervezetek számára biztosított közszolgáltatásai ellátásához nyújtott állami

támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

szolgáltatások mûködtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában

megítélt állami támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312., 2005. 11. 29.,

67–73. o.) hatálya alá tartozik.”

3. § Hatályát veszti az R.

a) Programtanács alcíme,

b) 4. §-át megelõzõ alcím címe,

c) 4. §-a,

d) 7. § (3) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 5/2013. (III. 14.) BM rendelete

a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri

költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának

részletes feltételeirõl

A Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés d) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ebr42 információs rendszer: webalapú információs rendszer, melyben az igénylõknek a rendelet mellékletei

szerinti adatlapokat rögzítenie szükséges; elérhetõsége: http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/,

b) felmentési idõre járó illetmény: a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvényben megállapított felmentési

idõre járó távolléti díj, illetmény összege,

c) foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvény: a foglalkoztatott jogviszonyától függõen a munka törvénykönyvérõl

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a

továbbiakban: Kjt.), valamint a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.),

d) intézményi szintû létszám: a települési önkormányzatok esetében a létszámcsökkentéssel, esetleges

növekedéssel érintett intézmények és az önkormányzat hivatalának engedélyezett álláshelye; a települési

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján többcélú kistérségi társulásként

létrehozott önkormányzati társulás (a továbbiakban: társulás) esetében a társulás létszámcsökkentéssel,

esetleges növekedéssel érintett intézményeinek és munkaszervezetének engedélyezett álláshelye,

e) összesített létszám: a települési önkormányzat hivatalának és valamennyi intézményének álláshelye, a társulás

esetében a társulás munkaszervezetének és valamennyi intézményének engedélyezett álláshelye.

2. Az igénylés benyújtásával kapcsolatos alapelvek

2. § (1) Igénylést nyújthat be a települési önkormányzat, ha

a) a költségvetési szerveinél – ideértve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatokat

ellátó költségvetési szerveket is – fõfoglalkozásban, határozatlan idejû közszolgálati, közalkalmazotti

jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) – kivéve

a közfoglalkoztatásban munkát végzõk – jogviszonyának megszüntetésérõl döntött,

b) a létszámcsökkentési döntésébõl – intézményenként – egyértelmûen beazonosíthatóak a megszüntetett álláshelyek,

c) 2012. szeptember 30. napját követõen – a 3. §-ban foglaltakra figyelemmel – fizetési kötelezettsége keletkezik,

d) a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 7. a) pontja

szerinti igénylés keretében e foglalkoztatott után támogatásban nem részesült,

e) a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának

megszakítása nélküli – foglalkoztatására a települési önkormányzat költségvetési szerveinél, az elõreláthatólag

megüresedõ álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében

az igénylõ fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetõség, valamint

f) az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhetõ létszám- és álláshely-átcsoportosítás

lehetõségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó

létszámcsökkentésrõl.
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(2) A társulás létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódóan az (1) bekezdés feltételek teljesülése esetén a társulás

székhelye szerinti önkormányzat jogosult igény benyújtására.

(3) A képviselõ-testület 2013. évben abban az esetben is jogosult az igénylés benyújtására, ha 2012. szeptember 30.

napját követõ döntése esetén a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottak jogviszonyának megszûnésével

kapcsolatban 2012. december 31-éig keletkezett tényleges kifizetési kötelezettsége. A társulás 2012. szeptember 30.

napját követõ döntése esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat jogosult igény benyújtására. Az igénylések

elbírálása is a rendeletben rögzített szabályok szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben a 2012. évet

érintõ tényleges kifizetés dokumentumait az igényléshez kell csatolni.

(4) E rendelet alkalmazásában 2012. szeptember 30. napját követõ döntésnek minõsül az a döntés is, amely 2012. szeptember

30. napja elõtti döntést erõsít meg, feltéve, hogy az igénylõnek a korábbi döntésébõl 2012. szeptember 30. napját követõ

kifizetési kötelezettsége is keletkezik, továbbá a (3) bekezdésben foglaltak szerint korábban nem részesült támogatásban.

Ebben az esetben további feltétel a (3) bekezdésben foglalt kifizetések dokumentumainak csatolása. A megerõsítõ döntés

idõpontja nem lehet késõbbi, mint az adott foglalkoztatott felmentési vagy rendes felmondási idejének befejezõ idõpontja,

kivéve a jogutód nélküli megszûnés miatt elbocsátásra kerülõ foglalkoztatottak esetét, ha a jogutód nélküli megszûnés

2012. szeptember 30. napját követõen következik be.

(5) A létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottakra és a létszámcsökkentéssel együtt járó álláshely-megszüntetésre

vonatkozóan az igénylõ által benyújtott igény csak egy alkalommal kerülhet elbírálásra.

3. § (1) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott esetében az igénylõ a létszámcsökkentési döntését követõen

a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvény szerinti felmondási védelemre tekintettel csak késõbbi idõpontban tudja

a jogviszonyt megszüntetni, akkor a védelem elteltét követõen nyújthatja be e foglalkoztatott után a támogatási igényét.

(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott a jogviszony megszûnése vagy az azzal kapcsolatos járandósága

tekintetében közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordult jogorvoslatért, akkor az igénylõ az említett

foglalkoztatott utáni fizetési kötelezettségének támogatására az igénylését akkor nyújthatja be, amikor a bíróság

jogerõsen megállapítja a munkáltató által hozott döntés jogszerûségét. Ebben az esetben az igénylés benyújtásának

évében hatályos jogszabály alapján történhet az igénylés.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat az igénylõ köteles az igényléséhez csatolni.

Ebben az esetben a megerõsítõ döntés csatolása nem szükséges.

4. § (1) Ha a létszámcsökkentés társulásban, közösen fenntartott intézményben, körjegyzõségben vagy közös hivatalban

történik, úgy a társulásban, körjegyzõségben, közös hivatalban részt vevõ valamennyi önkormányzat köteles

nyilatkozni az 5. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakról.

(2) Körjegyzõség, közös hivatal létrehozása esetében a gesztor önkormányzat költségvetésébõl kimutathatónak kell

lennie a társulás következtében kialakuló csökkentett tényleges létszámnak.

(3) Körjegyzõség 2012. évben történõ megszüntetése, körjegyzõséghez, közös hivatalhoz való csatlakozás esetén

a körjegyzõ vagy jegyzõ járandóságaival kapcsolatosan csak abban az esetben lehet pályázatot benyújtatni, ha

a körjegyzõi vagy jegyzõi álláshely megszüntetése ténylegesen kimutatható létszámcsökkentést jelent.

(4) Ha a létszámcsökkentés mellett létszámbõvítés is történik, akkor

a) vizsgálni szükséges, hogy a felmentéssel vagy rendes felmondással érintett foglalkoztatott az új álláshelyen

foglalkoztatható-e, valamint

b) a létszámnövekedést tételesen indokolni szükséges az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint alátámasztva.

(5) Létszámnövekedés esetén csak abban az esetben igényelhetõ támogatás, ha a növekedést – települési önkormányzati

rendeleten vagy társulási tanácsi határozaton kívüli – jogszabályváltozásból adódó, és azt az igénylõ számára

kötelezõen ellátandó többletfeladatok teszik szükségessé.

3. Az igénylés benyújtásához szükséges dokumentumok

5. § (1) Az igénylés összes példányához eredetiben vagy hiteles másolatban mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

a) az igénylõ, illetve a társulás költségvetési döntésének kivonatát (települési önkormányzat esetén költségvetési

rendelet, társulás esetén a költségvetésrõl szóló társulási tanácsi határozat), amelyben a költségvetési

– intézményenként beazonosítható és összesített – létszámkeret (engedélyezett álláshelyek száma)

a létszámcsökkentéssel érintett évre meghatározásra került,
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b) az 1. mellékletben meghatározott táblázatot, amelyben az igénylõ a létszámcsökkentési döntést megelõzõ,

valamint az azt követõen kialakuló, intézményi szintû létszámot és az összesített létszámot mutatja ki, továbbá

az 1. mellékletben meghatározott döntések eredeti vagy hiteles másolati példányait; ha az igénylés két

költségvetési évet érint, akkor az 1. melléklet szerinti táblázatot az érintett éveknek megfelelõen kell kitölteni,

c) ha az a) pontban meghatározott dokumentumok nem tartalmazzák, akkor az igénylõ azon döntését, amely

a létszámcsökkentés elõtti és az azt követõen kialakult tényleges és intézményenként beazonosítható

álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés tételes kivonatát tartalmazza, és amelyben

a racionalizálási döntést követõ intézményi szintû és összesített létszám is szerepel,

d) a 2. melléklet szerinti táblázatot, amely tartalmazza az igénylõ, illetve társulás intézményenként,

foglalkoztatottanként feltüntetett adatait,

e) a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos, az érintett foglalkoztatott által is aláírt, munkáltatói

intézkedéseket igazoló dokumentumok másolati példányát (amely köztisztviselõk esetén tartalmazza

a tartalékállománnyal kapcsolatos rendelkezést is),

f) emelt összegû végkielégítésre jogosult esetén – a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvény alapján –

a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy korábban részesült-e

emelt összegû végkielégítésben,

g) a képviselõ-testületi, közgyûlési vagy társulási tanácsi határozatot arról, hogy az igénylõ fenntartói körén belül

– települési önkormányzat esetén költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, társulás esetén

intézményeinél és munkaszervezeténél – a meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylõ

fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak

jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetõség,

h) költségvetési szerv, intézmény jogutód nélküli megszûnése esetén a megszüntetõ okiratot,

i) feladat átadás-átvétel esetében

ia) az átvevõ írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem tudja vagy nem kívánja

a létszámcsökkentési döntéssel érintett foglalkoztatottat továbbfoglalkoztatni, vagy

ib) az átvevõ felajánlását másik munkakörrõl, és a foglalkoztatott írásos nyilatkozatát a felajánlott

munkakör elutasításáról.

(2) 2014. évre áthúzódó kifizetési kötelezettség keletkezését követõen a 4. melléklet szerinti adatlapot az ebr42

információs rendszerben kell rögzíteni és a kifizetést igazoló dokumentumok egyidejû csatolásával megküldeni

a Magyar Államkincstár illetékes területi szervén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül a helyi önkormányzatokért

felelõs miniszter által vezetett minisztériumba (a továbbiakban: minisztérium).

(3) Az 1. és 2. melléklet szerinti adatlapokat az igénylõnek az ebr42 információs rendszerben kell rögzíteni, kitöltést

követõen az ebr42 információs rendszerbõl kinyomtatni.

(4) Az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott dokumentumok igényléshez való csatolása kötelezõ.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti döntést is magában foglaló igénylésnek tartalmaznia kell a 2. § (1) bekezdés f) pontja

szerinti felülvizsgálat megállapításait is, valamint az elbocsátott foglalkoztatottakkal kapcsolatos

jogviszony-megszüntetõ okiratok kiállításának dátumát, amelynek meg kell elõznie a foglalkoztatottak felmentési

vagy rendes felmondási idejének kezdõ idõpontját. Ha a jogviszonyt megszüntetõ okirat keltezése késõbbi, mint

a felmentés vagy rendes felmondás kezdõ idõpontja, akkor csatolni szükséges az érintett foglalkoztatott által is aláírt

azon munkáltatói intézkedésekrõl készített dokumentumot, amelyben a foglalkoztatottat elõzetesen értesítették

jogviszonyának várható megszüntetésérõl.

(6) A társuláshoz kapcsolódó igényt a társulás székhelye szerinti önkormányzat külön igénylésben nyújtja be.

4. Az igénylésben elismerhetõ kiadások

6. § (1) Az igénylõ a – tényleges létszámcsökkentést megvalósító – jogviszony megszüntetése miatt fizetendõ, de legfeljebb

hat havi felmentési illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és

szociális hozzájárulási adója teljes összegének 75%-ára, de legfeljebb 4 millió forintra igényelhet támogatást.

(2) Az igénylés szempontjából – a 2. § (1) bekezdésében foglalt támogatottak körén belül – a létszámcsökkentéssel

érintett:

a) öregségi nyugdíjra jogosult, továbbá

b) öregségi nyugdíjban részesülõ,
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c) nõk esetében legalább 40 év jogosultsági idõvel rendelkezõ, öregségi nyugdíjban részesülõ,

d) korhatár elõtti ellátásban részesülõ

foglalkoztatottakra benyújtott igénylések esetében kizárólag egy havi felmentési illetmény és annak szociális

hozzájárulási adója támogatható.

(3) A legfeljebb öt évvel az öregségi nyugdíjkorhatár elõtt állók esetében a végkielégítés összegébe az emelt összegû

végkielégítés is beleértendõ. Ebben az esetben az 5. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott nyilatkozat csatolása is

szükséges.

5. Az igénylések elbírálásának folyamata

7. § (1) Az igénylõnek az igénylését a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény

(a továbbiakban: költségvetési tv.) 3. melléklet 6. pontja szerinti határidõkig kell rögzítenie az ebr42 információs

rendszerbe és papír alapon a dokumentációt megküldenie az Igazgatósághoz két – egy eredeti és egy hiteles másolati

– példányban. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésõbb az elektronikus rögzítés határidejét

követõ munkanap. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok és saját nyilvántartása alapján szabályszerûségi szempontból megvizsgálja

a támogatási igényt és szükség esetén, legfeljebb 7 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra, módosításra hívja fel

az igénylõt. Ha az igénylõ a felhívásnak a kitûzött határidõig nem tesz eleget vagy nem megfelelõen teljesíti azt,

az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja a minisztériumba, és errõl értesíti az igénylõt.

(3) Az Igazgatóság az igényléseket papír alapon, egy eredeti példányban, részletes véleményének és összesítésének

(igénylõ neve, ebr azonosítója, igényelt összeg, igényléssel érintett személyek száma) egyidejû csatolásával – az elsõ

ütemben 2013. május 8-áig, a második ütemben 2013. augusztus 8-áig, a harmadik ütemben 2013. október 22-éig –

közvetlenül küldi meg a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. Ha a miniszter

az igények vizsgálata során további tájékoztatást, dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket

az igénylõk – külön felhívásra – kötelesek részére teljesíteni.

8. § (1) A miniszter az igények elbírálására Bíráló Bizottságot hoz létre, amelybe

a) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter két fõt,

b) az államháztartásért felelõs miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter, az oktatásért felelõs

miniszter, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter, valamint az egészségügyért felelõs miniszter

egy-egy fõt,

c) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója tanácskozási joggal rendelkezõ állandó meghívottként

egy fõt

delegál.

(2) Az igénylésekrõl a Bíráló Bizottság javaslata alapján a miniszter három ütemben dönt.

6. A támogatás folyósítására, felhasználására vonatkozó szabályok

9. § (1) A miniszter döntését követõen, az igénylõk részére megítélt támogatások folyósítása

a) a költségvetési tv. 34. § (2) bekezdése alapján, az I. ütemben a júliusi, a II. ütemben az októberi, a III. ütemben

a decemberi nettó finanszírozás keretében,

b) jogszabály által kötelezõen kifizetendõ, felmentési idõre járó illetménnyel és végkielégítéssel kapcsolatos,

az igénylõnél a 2014. évben jelentkezõ kötelezettség támogatása esetében a felmentési, rendes felmondási idõ

leteltét követõen, az igénylõ által – az Igazgatóságon keresztül egy eredeti és egy másolati példányban –

a kifizetés igazolásául szolgáló dokumentumokkal együtt megküldött, 4. melléklet szerinti táblázat alapul

vételével

történik.

(2) Azoknál az igénylõknél, ahol a létszámcsökkentéssel érintett köztisztviselõk tartalékállományukat töltik az igénylés

benyújtása idõpontjában, a megítélt támogatás folyósítása csak igazolás után teljesíthetõ. A tartalékállomány

megszûnésének igazolását az igénylõk a 3. melléklet szerinti adatlap kitöltésével, a kifizetés igazolásául szolgáló

dokumentumok egyidejû csatolásával, egy eredeti és egy hiteles másolati példányban az Igazgatóság útján küldik

meg a minisztérium részére. Ha a 3. mellékletben szereplõ kiadási összeg – a jogszabályi változásokból adódóan –
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magasabb, mint a korábban jóváhagyott támogatási összeg, a finanszírozás során ezt kell figyelembe venni.

A minisztérium az (1) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a támogatás folyósításáról.

10. § (1) Ha az igénylõ a támogatásról szóló döntést követõ öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére

visszaállítja, hogy az – települési önkormányzati rendeleten vagy társulási tanácsi határozaton kívüli –

jogszabályváltozásból adódó, és azt az igénylõ számára kötelezõen ellátandó többletfeladatok nem teszik

szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról

a) a 2013. évben köteles haladéktalanul lemondani, és errõl az Igazgatóságon keresztül a minisztériumot

tájékoztatni,

b) 2013. évet követõen köteles haladéktalanul lemondani, és a már folyósított támogatást visszafizetni.

(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt új

munkaviszonyt létesít, az igénylõ a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvényeknek megfelelõen az erre

vonatkozó rendelkezéseket figyelembe véve, az e foglalkoztatottak után jóváhagyott támogatás azon részérõl köteles

haladéktalanul lemondani, amellyel összefüggésben 2013. évben nem keletkezik tényleges kifizetési kötelezettsége.

Ebben az esetben a 2013. november 30-át megelõzõ lemondásból adódó visszafizetési kötelezettség nem minõsül

jogtalan igénybevételnek. A 2013. november 30-át követõen keletkezett visszafizetési kötelezettségét az igénylõ

a 2013. évi zárszámadás keretében köteles rendezni, és errõl az Igazgatóságon keresztül a minisztériumot tájékoztatni.

(3) A jogtalanul igénybe vett összeg után az igénylõ kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

7. A támogatás elszámolására vonatkozó szabályok

11. § (1) A rendelet szerint megítélt támogatás 2013. évben esedékes, a foglalkoztatott részére történõ tényleges kifizetésrõl

az igénylõ külön elszámolás keretében, a tényleges kifizetést követõen köteles a 3. melléklet szerint – elektronikus

úton az ebr42 rendszerben is – az Igazgatóság felé elszámolni. Az elszámolás személyenként történik, a személyenként

felmerülõ eltérések nem összevonhatók.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján elkészített elszámolás során az adott személy esetében a folyósított támogatási összeg

a) kisebb, mint a tényleges kifizetés, úgy a különbözet nem igényelhetõ meg,

b) nagyobb, mint a tényleges kifizetés, úgy a különbözetet vissza kell fizetni a központi költségvetés részére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz csatolni szükséges a kifizetés igazolására szolgáló dokumentumokat is.

(4) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás

keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

(5) Az igénylõ összesített létszámának alakulásáról a támogatásról szóló döntést követõ öt évig – az év végi elszámolás

keretében az 5. melléklet szerinti adatlapon elektronikusan az ebr42 rendszerben és papír alapon egy példányban –

évente beszámol az Igazgatóságnak.

8. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.

(2) A 13. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

13. § (1) Hatályát veszti a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel

kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának

részletes feltételeirõl szóló 2/2012. (III. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a.

(2) Hatályát veszti az R.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

döntés száma** fő száma** csökkentéssel 
érintett fő

száma**
növekedés-
sel érintett 

fő
döntés száma** fő száma** csökkentéssel érintett 

fő
száma** növekedéssel érintett 

fő

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Az esetleges 
létszámnövekedés 
indokolása***:

Dátum:

***  Az indokolás rövid leírása e táblázatban a létszámnövekedés okaként megjelölt pontos jogszabályi hivatkozással.

Létszámcsökkentést érintő év nyitó adata Létszámcsökkentési döntés

Az igényléssel érintett önkormányzati/kistérségi társulási létszámok kimutatása

Sorszám Intézmény*

Létszámcsökkentést érintő év 
nyitó adata

Jelen igénylésben 
szereplő, 

létszámcsökentéssel 
érintettek száma

(fő)

Létszámcsökkentési döntés
Az esetleges 

létszámnövekedést 
eredményező döntés

Létszámcsök-
kenés/növekedés 

összesen
(fő)

Jelen igénylésben 
szereplő, 

létszámcsökentéssel 
érintettek száma

(fő)

Létszámcsök-
kentést/növeke-
dést követően 

kialakult 
létszámadatok

(fő)

Az esetleges létszámnövekedést 
eredményező döntés

2013. év2012. év

P. H.

..............................................................................                                                                                                              …………………………………………………………………

Létszámcsök-
kenés/növekedés 

összesen
(fő)

Közoktatási 
intézmény 
esetén OM 
azonosító

Igénylő intézményi szintű 
összesített létszáma:

Az igénylő összesített létszáma:

Létszámcsök-
kentést/növekedést 
követően kialakult 

létszámadatok
(fő)

** A létszámcsökkentést meghatározó KT (FKGY), (Költségvetési rendelet, határozat) társulási tanácsi döntés: száma, dátuma, megnevezése. Az igényléshez kötelező becsatolni ezen hivatkozott döntések eredeti vagy hiteles másolati példányait.
* Azon intézményeket szükséges feltüntetni ahol év közben létszámváltozás volt, a megfelelő évek adatainak feltüntetése mellett

Ágazat 
megnevezése

polgármester/elnökjegyző/munkaszervezet vezetője                                                        
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Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

felmentési 
illetmény 
hónap 
száma

végkielé-
gítés 
hónap 
száma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Dátum:

Igényelt 
támogatás 
összesen 
(22.+27.)

Jogviszony 
utolsó 
napja

Felmentéssel, illetve 
rendes felmondással 

megvalósuló

2013. évi adatok

Ágazat 
megne-
vezése

Születési 
idő

Öregségi 
nyugdíj 

megállapítá-
sának 

időpontja

Végkielégítés 
és szociális 

hozzájárulási 
adója 

összegének 
fele, de 

legfeljebb 2 
millió forint

Öregségi 
nyugdíj 

folyósítá-
sának 

kezdete

2014. évre 
áthúzódó 
összesen 
(25.+26.)

Sorszám

..............................................................................                                                                     …………………

P. H.

Intézmény 
neve

Intézmény 
székhelyé-
nek címe

Közoktatási 
intézmény 
esetén OM 
azonosító

Összesen:

Tárgyévi igény 
összesen 
(20.+21.)

2014. évre 
áthúzódó 

végkielégítés 
és szociális 

hozzájárulási 
adója 

összegének 
fele, de 

legfeljebb 2 
millió forint

A végkielégítés 
kifizetése 

megtörtént-e 
(igen/nem)

Felmentéssel, illetve 
rendes 

felmondással 
megvalósuló 2014. 

évre áthúzódó 
felmentési illetmény 

hónap száma (18. 
oszlop adatából)

Előre-
hozott 

öregségi 
nyugdíj 
megálla-
pításának 
időpontja

Felmentési időre járó 
áthúzódó egy havi 

illetmény és szociális 
hozzájárulási adójának 

összege (amennyiben 
2013. évben nem történt 
meg egy havi felmentési 
összeg kifizetése sem)

Felmentés 
vagy 

rendes 
felmondás 
alapjául 
szolgáló 

évek 
száma

Végkielé-
gítés 

alapjául 
szolgáló 

évek 
száma

jegyző/munkaszervezet vezetője     

Előrehozott 
öregségi 
nyugdíj 

folyósítá-
sának 

kezdete

Felmentési időre 
járó egy havi 
illetmény és 

szociális 
hozzájárulási 

adójának 
összege

Nyugdíja-
zásra 

vonatkozó 
adatok

Az igényléssel érintett intézmények foglalkoztatottankénti adatai

2014. évi adatok

Foglalkoz-
tatott neve

Munka-
kör Jogállás
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Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban

Felmentési időre járó 
illetmény

Végkielégítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Dátum:

Sorszám

hónap száma

2013. évi tényleges kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla személyenkénti elszámoláshoz, illetve a tartalékállomány megszűnését követő kifizetésekhez*

Intézmény 
neve

Intézmény címe
Közoktatási 

intézmény esetén OM 
azonosító

2013. évben keletkezett tényleges kifizetés

2013. évben 
ténylegesen 

kifizetett 
támogatás

Felmentéssel, illetve rendes felmondással 
megvalósuló megszűnés esetén Eltérés (+/-)

(17-16. 
oszlop)**

Foglalkoztatott neve Születési ideje Összesen
(14.+15.)

Végkielégítés

Jogviszony utolsó 
napja

Felmentés vagy 
rendes 

felmondás

                    .............................................................................................................                                                                                                                                      ……………………………………………………………
                                                              jegyző/munkaszervezet vezetője                                                                       polgármester / elnök

Felmentési időre járó egy havi 
illetmény és szociális 

hozzájárulási adójának összege

Végkielégítés és szociális 
hozzájárulási adója összegének 
fele, de legfeljebb 2 millió forint

Ágazat megnevezése

alapjául szolgáló évek száma

P. H.

Összesen:

Létszámcsökkentési 
igénylés üteme

* Ezt a táblát az igénylő az év végi elszámolás keretében köteles a 2013. évben esedékes, a foglalkoztatott részére történő tényleges kifizetéséről az Igazgatóság felé megküldeni a kifizetést igazoló dokumentumok egyidejű csatolásával, továbbá ezen adatlap szolgál a köztisztviselő tartalékállományának lejártát 
követő tényleges kifizetés igazolására is.
** Ha a folyósított támogatási összeg kisebb a ténylegesen kifizetett összegnél, úgy a különbözet nem igényelhető meg. Ha a folyósított támogatási összeg nagyobb a ténylegesen kifizetett összegnél, úgy a különbözetet vissza kell fizetni a központi költségvetés részére.
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Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban

Felmentési időre járó áthúzódó 
illetmény Végkielégítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dátum:

Utalandó 
támogatási 

összeg

2014. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla

Sorszám Intézmény neve
Intézmény 

székhelyének címe

Közoktatási 
intézmény esetén OM 

azonosító

Végkielégítés
2014. évben keletkezett tényleges kifizetési kötelezettség

Felmentéssel, illetve rendes felmondással megvalósuló megszűnés 
esetén Felmentési időre járó áthúzódó 

egy havi illetmény és szociális 
hozzájárulási adójának összege 
(amennyiben 2013. évben nem 
történt meg egy havi felmentési 

összeg kifizetése sem)

Végkielégítés és szociális 
hozzájárulási adója összegének 

fele, de legfeljebb 2 millió forint

Összesen
(13.+14.)

2013. évre 
megítélt 

támogatás 
összegealapjául szolgáló évek száma

hónap száma

P. H.

..............................................................................       ……………………………………………………….

Ágazat 
megnevezése Foglalkoztatott neve Születési ideje

Jogviszony utolsó 
napja

Felmentés vagy 
rendes 

felmondás

Összesen:

polgármester/elnök jegyző/munkaszervezet vezetője



5. melléklet az 5/2013. (III. 14.) BM rendelethez

4636 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 44. szám

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

Évek 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Igénylő összesített létszáma

Az év végi adatközlések során az adott év december 31-ei állapotnak megfelelő adat töltendő

Dátum:

.....................................................
 jegyző/munkaszervezet vezetője                                                          polgármester / elnök

…………………………….

Igénylő összesített létszámának alakulását bemutató adatlap

P. H.



IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 127/2013. (III. 14.) KE határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Bolcsik Zoltán

rendõr dandártábornokot 2013. március 15-ei hatállyal rendõr vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 11.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01296/2013.

A köztársasági elnök 128/2013. (III. 14.) KE határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Hajdu János rendõr

dandártábornokot 2013. március 15-ei hatállyal rendõr vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 11.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01291/2013.
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A köztársasági elnök 129/2013. (III. 14.) KE határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi

CXXV. törvény 11. § (2) bekezdés l) pontja alapján – a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár javaslatára – Pásztor István

dandártábornokot 2013. március 15-ei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 12.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

KEH ügyszám: IV-6/01183/2013.

A köztársasági elnök 130/2013. (III. 14.) KE határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Tasnádi László

rendõr dandártábornokot 2013. március 15-ei hatállyal rendõr vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 11.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01294/2013.
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A köztársasági elnök 131/2013. (III. 14.) KE határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú

katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 40. § (2) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára –

dr. Béres János ezredest 2013. március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2013. február 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. február 18.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00764/2013.

A köztársasági elnök 132/2013. (III. 14.) KE határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi

CXXV. törvény 11. § (2) bekezdés l) pontja alapján – a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár javaslatára –

dr. Demcsák Csaba ezredest 2013. március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 12.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

KEH ügyszám: IV-6/01184/2013.
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A köztársasági elnök 133/2013. (III. 14.) KE határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Földes Gyula

ezredest 2013. március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 11.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01292/2013.

A köztársasági elnök 134/2013. (III. 14.) KE határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Kampel Oszkár

János tûzoltó ezredest 2013. március 15-ei hatállyal tûzoltó dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 11.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01295/2013.
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A köztársasági elnök 135/2013. (III. 14.) KE határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Kovács Zoltán

ezredest 2013. március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 11.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01290/2013.

A köztársasági elnök 136/2013. (III. 14.) KE határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Török Zoltán

rendõr ezredest 2013. március 15-ei hatállyal rendõr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 11.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01293/2013.
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A köztársasági elnök 137/2013. (III. 14.) KE határozata

közigazgatási államtitkári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény

215. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – Gondos Juditot a Nemzetgazdasági Minisztérium

közigazgatási államtitkárává 2013. március 14-ei hatállyal kinevezem.

Budapest, 2013. március 13.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 13.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01398/2013.

A Kormány 1129/2013. (III. 14.) Korm. határozata

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programtanács létrehozásáról,

valamint szervezeti és mûködési rendjének meghatározásáról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó

eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban foglaltakra –

a Kormány javaslattevõ, véleményezõ, tanácsadói tevékenységet végzõ szerveként létrehozza a Nemzeti Információs

Infrastruktúra Fejlesztési Programtanácsot (a továbbiakban: Programtanács).

2. Az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) Nemzeti Információs Infrastruktúra

Fejlesztési Programmal (a továbbiakban: Fejlesztési Program) kapcsolatos döntéseit a Programtanács készíti elõ.

3. A Programtanács szervezeti és mûködési rendjét az 1. melléklet határozza meg.

4. A Kormány felhívja:

a) a minisztert,

b) az informatikáért felelõs minisztert,

c) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs minisztert,

d) a közigazgatás-szervezésért felelõs minisztert,

e) az oktatásért felelõs minisztert,

f) a kultúráért felelõs minisztert,

g) a kormányzati tudománypolitikáért felelõs minisztert,

h) az egészségügyért felelõs minisztert,

i) a honvédelemért felelõs minisztert,

j) a rendészetért felelõs minisztert,

k) a helyi önkormányzatokért felelõs minisztert,
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l) az agrár-vidékfejlesztésért felelõs minisztert, valamint

m) a környezetvédelemért, természetvédelemért és vízügyért felelõs minisztert,

hogy tegyen javaslatot a Programtanács 1-1 tagjának személyére.

5. A Kormány felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét és a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökét, hogy tegyen

javaslatot a Programtanács 1-1 tagjának személyére.

6. A Kormány felkéri a csatlakozó intézmények érdekképviseletét ellátó civil szervezet, a Magyar Felsõ-, Középfokú

Oktatási, Kutatási és Közgyûjteményi Számítógéphálózati Egyesület (HUNGARNET Egyesület) elnökét, hogy állandó

tagként vegyen részt a Programtanács munkájában.

7. A Mûszaki Tanács jelenlegi tagjainak megbízatását a határozat nem érinti.

8. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1129/2013. (III. 14.) Korm. határozathoz

A Programtanács szervezeti és mûködési rendje

I. A Programtanács feladatai

1. A Programtanács a miniszter Fejlesztési Programmal kapcsolatos javaslattevõ, véleményezõ és tanácsadó szerve.

2. A Programtanács a miniszter számára javaslatot tesz:

a) a Fejlesztési Program stratégiai fejlesztési tervére, éves szakmai tervére és költségvetésére,

b) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: Intézet) éves szakmai és pénzügyi

beszámolójának elfogadására,

c) a beérkezett pályázatok alapján az Intézet igazgatójának kinevezésére,

d) a Fejlesztési Program és hazai, nemzetközi szakmai szervezetek közötti együttmûködésre,

e) az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó hozzájárulás összegére,

f) a Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzatára, valamint

g) a Mûszaki Tanács tagjaira és elnökére.

II. A Programtanács összetétele

3. A Programtanács tagjai az e határozat 4., 5., és 6. pontja szerint delegált személyek.

4. A Programtanács elnökét – a delegált tagok közül – a Programtanács javaslata alapján egyéves idõtartamra a miniszter

bízza meg.

5. A Programtanács tagjának megbízatása megszûnik a tag halálával, lemondásával, valamint visszahívásával.

III. Mûszaki Tanács

6. A Programtanács mûszaki tanácsadó testülete a Mûszaki Tanács.

7. A Mûszaki Tanács tagjait és elnökét a Programtanács javaslata alapján a miniszter bízza meg.

8. A Mûszaki Tanács ügyrend alapján mûködik, amelyet maga határoz meg.

9. A Mûszaki Tanács tagjának megbízatása megszûnik a tag halálával, lemondásával, valamint visszahívásával.

IV. A Programtanács összehívásának és mûködésének rendje

10. A Programtanács évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Programtanács ülését a Programtanács elnöke – a

Programtanács titkársági feladatait ellátó szervezeti egység útján – hívja össze.

11. A Programtanács mellett a titkársági feladatokat az Intézet látja el.

12. A Programtanács ügyrend alapján mûködik, az ügyrendet – a Programtanács elõkészítése alapján – a miniszter hagyja

jóvá.
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A Kormány 1130/2013. (III. 14.) Korm. határozata

a megyei intézményfenntartó központok által a vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt

alapítói jogok rendezésérõl

A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttmûködve

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8) bekezdésében foglaltaknak

megfelelõen készítse el és terjessze a Kormány elé a megyei intézményfenntartó központok által

a vállalkozásfejlesztési alapítványokban fennálló alapítói jogok gyakorlásának a megyei önkormányzatok részére

történõ átengedését.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. március 18.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1131/2013. (III. 14.) Korm. határozata

a fizetési nehézségekkel küzdõ, a Nemzeti Eszközkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság felé

fennálló, illetve egyéb fizetési kötelezettségeiket nem teljesítõ bérlõkkel kapcsolatos problémák

megoldása érdekében szükséges intézkedésekrõl

1. A Kormány felhívja

a) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával dolgozza ki a fizetési nehézségekkel,

adósságcsapdával küzdõ, a Nemzeti Eszközkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság felé fennálló, illetve

egyéb fizetési kötelezettségeiket nem teljesítõ bérlõkkel kapcsolatos problémák megoldása érdekében

szükséges intézkedéseket, és a javaslatokról készített elõterjesztést nyújtsa be a Kormány számára;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erõforrások minisztere

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2013. április 30.

b) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. a) ponthoz kapcsolódóan, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság és az érintett miniszterek bevonásával mérje fel az állam tulajdonában

lévõ, a Nemzeti Eszközkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság tevékenységéhez bevonható lakáscélú

vagy ilyen célra alkalmas ingatlanok körét, ennek keretében készítsen elõzetes költségkalkulációt az ingatlanok

lakhatóvá tételéhez szükséges forrásigényrõl;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erõforrások minisztere

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. április 15.

2. A Kormány az Ócsai Szociális Családiház-építési Program keretében épülõ lakópark ingatlanai vagyonkezelésének

egyes kérdéseirõl szóló 1541/2012. (XII. 4.) Korm. határozat 2. pontját visszavonja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1132/2013. (III. 14.) Korm. határozata

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról szóló

1036/2013. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról szóló 1036/2013. (II. 1.)

Korm. határozat 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1132/2013. (III. 14.) Korm. határozathoz

„1. melléklet az 1036/2013. (II. 1.) Korm. határozathoz

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2013. évi felhasználási terve

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
2013. évben újonnan meghirdetendõ pályázatai

Konstrukció megnevezése
Keretösszeg

(Mrd Ft)
Megjelenés tervezett hónapja

Technológiai start-up ökoszisztéma építés 2,1 2013. február

Versenyképességi Szerzõdések- K+F kapacitásfejlesztési
alprogram

2,0 2013. március

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
a közép-magyarországi régióban

10,0 2013. február

Nemzetközi programokba való bekapcsolódás
támogatása

2,0 2013. márciustól
folyamatosan

K+F+I ernyõpályázat egyes, a Kormánnyal Stratégiai
Megállapodást kötõ vállalkozások számára

8,8 2013. február

Összesen 24,9

”
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A Kormány 1133/2013. (III. 14.) Korm. határozata

a kiemelt sportágak adósságkonszolidációjának a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló

tartalékból történõ támogatásáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a kiemelt

sportágak adósságkonszolidációjának támogatására 480,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását

rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi

központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások

Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági

fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggõ feladatok támogatása, valamint sportszövetségek

adósságrendezése jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati

intézkedések cím terhére;

Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Az elszámolás és a visszafizetési kötelezettség tekintetében:

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. december 20.

2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti költségvetési forrásból a kiemelt sportágak adósságkonszolidációjának

keretében

a) a Magyar Asztalitenisz Szövetség 48 344 ezer forint,

b) a Magyar Atlétikai Szövetség 59 048 ezer forint,

c) a Magyar Birkózó Szövetség 14 021 ezer forint,

d) a Magyar Evezõs Szövetség 95 223 ezer forint,

e) a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 43 185 ezer forint,

f) a Magyar Röplabda Szövetség 74 157 ezer forint,

g) a Magyar Úszó Szövetség 50 894 ezer forint,

h) a Magyar Vívó Szövetség 55 110 ezer forint

összegben részesüljön;

3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti költségvetési forrásból a Magyar Olimpiai Bizottság a 2. pont szerinti országos

sportági szakszövetségek adósságkonszolidációjának felmérésével kapcsolatos költségeire 40 018 ezer forint

összegben részesüljön;

4. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti támogatás 2. és 3. pont szerinti

biztosításáról és a felhasználás ellenõrzésérõl;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: folyamatos

5. felkéri a Magyar Olimpiai Bizottságot, hogy a 2. pontban meghatározott összegek biztosításában és felhasználásának

ellenõrzésében mûködjön közre.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1133/2013. (III. 14.) Korm. határozathoz
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XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Er források Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

23 Sporttevékenység támogatása

340640 29
1 M ködési költségvetés

5 Egyéb m ködési célú kiadások 480,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -480,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

23 Sporttevékenység támogatása

340640 29 480,0

Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 480,0 480,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefügg  feladatok támogatása, 
valamint sportszövetségek adósságrendezése

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefügg  feladatok támogatása, 
valamint sportszövetségek adósságrendezése



A Kormány 1134/2013. (III. 14.) Korm. határozata

az egyes 2013. évi hazai rendezésû sportesemények, valamint kiemelt sportszövetségek szakmai

többletfeladatainak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ

támogatásáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az egyes

2013. évi hazai rendezésû sportesemények, valamint kiemelt sportszövetségek szakmai többletfeladatainak

támogatására 760,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem

használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló

2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti

kezelésû elõirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport,

valamint 6. Az olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok

támogatására jogcímcsoport, 1. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása és 8. Fogyatékosok

sportjának támogatása jogcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati

intézkedések cím terhére;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. december 20.

2. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti támogatás biztosításáról és

a felhasználás ellenõrzésérõl;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: folyamatos

3. felkéri a Magyar Olimpiai Bizottságot, hogy a 2. pontban meghatározott feladatok végrehajtásában mûködjön közre;

4. tudomásul veszi, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ

elõirányzat-átcsoportosításról szóló 1564/2012. (XII. 6.) Korm. határozatban a Magyar Vívó Szövetség részére

biztosított támogatás szakmai feladatok ellátására is felhasználható.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1134/2013. (III. 14.) Korm. határozathoz
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XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Er források Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások 650,0

6
298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások 60,0

303024 8 Fogyatékosok sportjának támogatása
1 M ködési költségvetés

5 Egyéb m ködési célú kiadások 50,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -760,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma

20 Fejezeti kezelés  el irányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 650,0

6
298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 60,0
303024 8 Fogyatékosok sportjának támogatása 50,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 760,0 760,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

Az olimpiai mozgalommal összefügg , valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését 
szolgáló feladatok támogatására

Az olimpiai mozgalommal összefügg , valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését 
szolgáló feladatok támogatására

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

1 példány

Versenysport támogatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma



A Kormány 1135/2013. (III. 14.) Korm. határozata

a Budapesti Music Center fejlesztési célú kiadásaihoz a rendkívüli kormányzati intézkedésekre

szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Budapesti Music Center

fejlesztési célú kiadásaihoz 100,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel

nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl

szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet,

20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 13. Mûvészeti tevékenységek alcím, 4. Mûvészeti tevékenységek és egyéb

fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli

kormányzati intézkedések cím terhére.

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. december 20.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Er források Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Er források Minisztériuma

20 Fejezeti kezelés  el irányzatok
13 M vészeti tevékenységek

271489 4 M vészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások 100,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -100,0

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg     
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
Az el irányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg     

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

13 M vészeti tevékenységek
271489 4 M vészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 100,0

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg     

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 100,0 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány
1 példány

Foglalkoztatottak létszáma:
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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