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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 10/2015. (I. 30.) Korm. rendelete
köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatok átadása érdekében
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) 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 következőket rendeli el:
1. §		
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv
által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelettel a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalhoz került,
a Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsődével, valamint tagintézménye, a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsődével
kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatokat 2015. február 1. napjától az OMSZI Intézményfenntartó
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1., cégjegyzékszáma:
01-09-921266) látja el.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 11/2015. (I. 30.) Korm. rendelete
a Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:
1. §		
A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 27. §-a
a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Pályázati Alap és az Ösztöndíj Alap vonatkozásában a TKSz részére a (4) bekezdés o) pontja szerint
történő kifizetés felfüggesztése esetén a Kisprojekt Végrehajtók aránytalan hátrányba kerülésének, illetve
ellehetetlenülésének elhárítása érdekében a kifizetések vonatkozásában ideiglenes eljárás (a továbbiakban:
ideiglenes kifizetési eljárás) alkalmazható átmenetileg, amely során a KSz elláthatja a TKSz Kisprojekt Végrehajtók
számára teljesítendő kifizetési feladatait azzal, hogy az ideiglenes kifizetési eljárás alkalmazásához a donor fél
hozzájárulása szükséges.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 73/2015. (I. 30.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Emri Ágnest 2015. január 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2015. január 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00130-2/2015.

A köztársasági elnök 74/2015. (I. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bakos Mariannt
2015. február 1. napjától 2018. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. január 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00130-3/2015.

A köztársasági elnök 75/2015. (I. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Baloghné
dr. Turay Zsófiát 2015. február 1. napjától 2018. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. január 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00130-4/2015.
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A köztársasági elnök 76/2015. (I. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Barabás Gergelyt
2015. február 1. napjától 2018. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. január 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00130-5/2015.

A köztársasági elnök 77/2015. (I. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Katona Ritát
2015. február 1. napjától 2018. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. január 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00130-6/2015.

A köztársasági elnök 78/2015. (I. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Uzsoky Ágnest
2015. február 1. napjától 2018. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. január 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00130-7/2015.
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A köztársasági elnök 79/2015. (I. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Asbóth Balázst
2015. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. január 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00130-8/2015.

A köztársasági elnök 80/2015. (I. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Berényi Józsefet
2015. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. január 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00130-9/2015.

A köztársasági elnök 81/2015. (I. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kádár Mercédesz
Zsuzsannát 2015. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. január 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00130-10/2015.
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A köztársasági elnök 82/2015. (I. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kökény Zsuzsannát
2015. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. január 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00130-11/2015.

A köztársasági elnök 83/2015. (I. 30.) KE határozata
a 31/2012. (II. 7.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Deák Etelka
bírói kinevezését 2015. február 1. napjától 2018. január 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2015. január 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00130-12/2015.

A Kormány 1028/2015. (I. 30.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében
megvalósuló „INTERACT III” interregionális együttműködési program elfogadásáról
A Kormány
1. egyetért az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló „INTERACT III” interregionális
együttműködési program (a továbbiakban: program) célkitűzéseivel és prioritásaival, továbbá hozzájárul annak
az Európai Bizottság részére történő benyújtásához,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy írja alá a program tartalmával való tagállami egyetértésről és annak
végrehajtása finanszírozásához történő nemzeti hozzájárulás megfizetéséről szóló egyetértési nyilatkozatot.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1029/2015. (I. 30.) Korm. határozata
egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében
megvalósuló projektek támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,
2. hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek támogatási szerződéseinek módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

D

E

Támogatást igénylő

Projekt támogatása

Többlettámogatás

neve

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

F
Projekt megnövelt
támogatása
(nettó, Ft)

G
Támogatási
intenzitás (%)

H

I

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A projekt keretében
az agglomeráció településein

A karádi

összesen

szennyvízKEOP2.

1.2.0/09-112012-0013

41 136 fm szennyvíz

elvezetési
agglomeráció

NFP–Dél-Balaton

szennyvíz-

Konzorcium

gerinccsatorna,
2 805 842 878

324 862 238

3 130 705 116

94,841353

23 415 fm nyomott szennyvíz-

nem releváns
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1. melléklet az 1029/2015. (I. 30.) Korm. határozathoz

vezeték épül, ezzel 1902 db új

gyűjtése és

bekötés valósul meg. A projekt

szennyvíz-

keretében megépül egy 380

tisztítása

m3/d és 4750 LE kapacitású
szennyvíztisztító telep.
A projekt keretében Doboz
nagyközség szennyvízelvezetése
és szennyvíztisztítása valósul

Doboz
KEOP3.

1.2.0/B/102010-0065

Nagyközség
csatornázásának
és szennyvíztisztításának

meg. Összesen 31 023 fm
szennyvíz gerinccsatorna, 5978

Doboz
Nagyközség

2 003 480 138

243 290 657

2 246 770 795

94,764000

fm nyomott szennyvízvezeték

nem releváns

épül, ezzel

Önkormányzata

1878 db új bekötés valósul meg.

kiépítése

A projekt keretében megépül egy
485 m3/d és 4625 LE kapacitású
szennyvíztisztító telep.
A projekt keretében
az agglomeráció településein
összesen

4.

Nyírbogát-Kisléta

Nyírbogát-Kisléta

KEOP-

települések

Szennyvíz-

1.2.0/B/10-

szennyvíz-

közmű

2010-0068

elvezetése és

Önkormányzati

tisztítása

Társulás

30 080 fm szennyvíz
gerinccsatorna,
1 772 783 454

254 830 292

2 027 613 746

94,999304

11 407 fm nyomott

nem releváns

szennyvízvezeték épül, ezzel
1673 db új bekötés valósul meg.
A projekt keretében megépül egy
500 m3/d és 4899 LE kapacitású
szennyvíztisztító telep.

303

304

Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek
el kell fogadnia, hogy ha
a közbeszerzési eljárás során
alacsonyabb árajánlat kerül
nyertesként kihirdetésre,
A projekt célja egy új, korszerű
szennyvíztisztító telep építése.
KEOP5.

1.2.0/09-112011-0040

A meglévő telep kapacitása

Túrkeve Város új
szennyvíz-

Túrkeve Városi

tisztító telepének

Önkormányzat

projektje

1 029 783 327

186 722 305

1 216 505 632

94,311139

1200 m3/d és 9500 LE
kapacitásúra bővül. A projekt
keretében 2460 fm nyomott
csatorna épül és 625 db új
bekötés valósul meg.

akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés
módosítása során ezen
alacsonyabb összegnek
megfelelően csökkentett
támogatás támogatási
szerződésben történő
rögzítésére.
3. A kivitelezés tárgyában
kiírandó közbeszerzési
eljárás vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia
a központi koordinációs szerv
által kiállított szabályossági
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos
önerő rendelkezésre állását
igazolni kell.
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1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek
el kell fogadnia, hogy ha
a közbeszerzési eljárás során
alacsonyabb árajánlat kerül
A projekt megvalósítása során
50 775 fm szennyvíz

Szentendrei

gerinccsatorna, 17 453 fm

szennyvízKEOP6.

1.2.0/B/102010-0061

agglomerációhoz
tartozó
települések
csatornahálózatának
bővítése

gravitációs házi bekötés,

Dunakanyari
Csatornázási
Társulás

3 634 636 621

26 676 563

3 661 313 184

92,249432

6657 fm nyomott házi bekötés
épül. Az elvi engedélyes tervek
alapján 325 db házi beemelő,
21 db közösségi beemelő és
12 db szennyvízátemelő készül.
Az új bekötések száma 3049 db.

nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés
módosítása során ezen
alacsonyabb összegnek
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Kifizetési feltételek:

megfelelően csökkentett
támogatás támogatási
szerződésben történő
rögzítésére.
3. A kivitelezés tárgyában
kiírandó közbeszerzési
eljárás vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia
a központi koordinációs szerv
által kiállított szabályossági
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos
önerő rendelkezésre állását
igazolni kell.
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Kifizetési feltételek:
1. A támogatást igénylőnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek
el kell fogadnia, hogy ha
a közbeszerzési eljárás során
alacsonyabb árajánlat kerül
A projekt keretében Sóskút
község szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása valósul meg.

7.

KEOP-

Sóskút Község

1.2.0/09-11-

szennyvízközmű

2011-0024

beruházása

Összesen 15 431 fm szennyvíz
Sóskút Község
Önkormányzat

1 581 307 959

48 743 518

1 630 051 477

83,106318

gerinccsatorna, 3701 fm nyomott
szennyvízvezeték épül, ezzel
1083 db új bekötés valósul meg.
A projekt keretében megépül egy
350 m3/d és 3735 LE kapacitású
szennyvíztisztító telep.

nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés
módosítása során ezen
alacsonyabb összegnek
megfelelően csökkentett
támogatás támogatási
szerződésben történő
rögzítésére.
3. A kivitelezés tárgyában
kiírandó közbeszerzési
eljárás vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia
a központi koordinációs szerv
által kiállított szabályossági
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos
önerő rendelkezésre állását
igazolni kell.

A projekt keretében
az agglomeráció településein
8.

Kéthely

1.2.0/09-11-

agglomeráció

2012-0015

szennyvízkezelése

NFP–Dél-Balaton
Konzorcium

összesen 3937 fm nyomott
1 900 733 287

221 762 609

2 122 495 896

94,875283

szennyvízvezeték épül,
továbbá megvalósul a meglévő
szennyvíztisztító telep bővítése és
a harmadfokú tisztítás kiépítése.

nem releváns
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A Kormány 1030/2015. (I. 30.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt
szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének
biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú, „Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című projekt (a továbbiakban:
projekt) – a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,
2. egyetért a projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
3. hozzájárul a projekt első szakasza tekintetében a támogatási szerződés módosításához az 1. melléklet szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. hozzájárul a projekt megvalósításához szükséges vállalkozási szerződések 1. mellékletben meghatározott
kedvezményezett általi megkötéséhez, illetve – szükség esetén – a már megkötött szerződések módosításához,
5. hozzájárul a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Európai Bizottság által történő elfogadása esetén
a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Európai Bizottság által történő
elfogadását követően azonnal
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal összefüggő
tervezési dokumentumok előkészítése során vegye figyelembe a projekt megvalósításához szükséges, 1. melléklet
szerinti költségigényt.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1030/2015. (I. 30.) Korm. határozathoz
C

D
Szakaszolás előtti

1.

forrásszerkezet
Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

2.

E

F

Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Környezet és Energia

Környezet és Energia

Környezeti és

Operatív Program

Operatív Program

Energiahatékonysági

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

Operatív Program

Projekt rövid bemutatása

(nettó, Ft)

3.

KEOP-1.1.1/B/1011-2013-0005

Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése
a Heves Megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás területén

Heves Megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás

4 136 231 745

2 741 924 017

1 394 307 728

A hulladékgazdálkodási rendszer
összesen
57 településen élő 154 323 lakost
érint.
A projekt keretében egy
mechanikai előkezelő, két hulladék
válogatómű, két komposztáló és
egy hulladékudvar létesül, valamint
a hulladékgazdálkodási rendszer
üzemeltetéséhez szükséges eszközök
kerülnek beszerzésre.
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A Kormány 1031/2015. (I. 30.) Korm. határozata
a KÖZOP-1.5.0-09-2010-0004 azonosító számú [„A 8. sz. főút 31+700–57+000 km szelvények (Várpalota–
Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése, kapacitás bővítésen
belül a III. szakasz 44+797–57+100 km sz. között (Veszprémi körgyűrű) szakasz előkészítése”] című projekt
és a KÖZOP-1.4.0-09-2010-0003 azonosító számú („8. sz. főút Székesfehérvár–Veszprém szakasz előkészítési
feladatai”) című projekt közötti forrásátcsoportosításról
A Kormány
1. jóváhagyja a KÖZOP-1.4.0-09-2010-0003 azonosító számú „8. sz. főút Székesfehérvár–Veszprém szakasz előkészítési
feladatai” című projekt támogatásának legfeljebb bruttó 805 000 000 forinttal történő csökkentését és ezen
összegnek a KÖZOP-1.5.0-09-2010-0004 azonosító számú „A 8. sz. főút 31+700–57+000 km szelvények (Várpalota–
Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése, kapacitás bővítésen belül
a III. szakasz 44+797–57+100 km sz. között (Veszprémi körgyűrű) szakasz előkészítése” című projekt támogatása
növelésére történő fordítását az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul az 1. pontban meghatározott projektek támogatási szerződéseinek 1. pont szerinti módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

3.

B

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

KÖZOP-1.5.0-092010-0004

A 8. sz. főút
31+700–57+000 km
szelvények (Várpalota–
Veszprém) közötti szakasz
115 kN tengelyterhelésre
történő burkolat
megerősítése, kapacitás
bővítésen belül a III. szakasz
44+797–57+100 km sz.
között (Veszprémi körgyűrű)
szakasz előkészítése

KÖZOP-1.4.0-092010-0003

8. sz. főút Székesfehérvár–
Veszprém szakasz
előkészítési feladatai
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1. melléklet az 1031/2015. (I. 30.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

Támogatást igénylő

Eredeti támogatás

Támogatás változása

Megváltozott támogatás

neve

(bruttó, Ft)

(bruttó, Ft)

(bruttó, Ft)

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen
működő
Részvénytársaság

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen
működő
Részvénytársaság

1 141 325 000

4 354 215 273

+805 000 000

–805 000 000

G
Projekt rövid bemutatása

3 549 215 273

A projekt tárgya a 8. számú
főút Székesfehérvár–Veszprém
szakaszára vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése, valamint a főút
Székesfehérvár megyei jogú várost
nyugatról elkerülő, Várpalota várost
elkerülő és a 33+100–43+621
kilométerszelvények közötti
szakaszával összefüggő előkészítési
feladatok megvalósítása.
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1 946 325 000

A projekt tárgya a 8. számú főút
veszprémi körgyűrűt képező
szakaszához kapcsolódó előkészítési
feladatok megvalósítása.
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A Kormány 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozata
az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy átfogó felülvizsgálatot követően, a lakossági építkezések
sajátosságait kiemelten szem előtt tartva tegyen javaslatot az ügyintézés egyszerűsítésére és hatékonyabbá tételére
az építésügyi igazgatás területén;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. június 30.
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel együttműködve vizsgálja felül
a tervező építészeti tevékenységének szerepét, jogait és kötelezettségeit, azok szükség szerinti tisztázása és
egyértelműsítése érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2015. május 31.
3. felhívja az igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálják meg a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre, illetve azok terveire vonatkozó
rendelkezéseit, és – szükség esetén – tegyenek javaslatot a vonatkozó szerzői jogi szabályozás módosítására;
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. május 31.
4. az építési beruházások nyomon követhetőségének érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert,
hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve – és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének
bevonásával – dolgozza ki a közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló
építési beruházások előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó egységes módszertani rendszert, továbbá
az építési beruházások minőségének biztosítása érdekében vizsgálja felül a vonatkozó eljárási szabályokat;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. május 31.
5. felhívja az igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az építésügyi hatósági eljárásban
az állami szerepvállalás erősítése céljából az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat kidolgozása
során vizsgálják meg az állami végrehajtás lehetőségét, annak szervezeti, végrehajtási és forráslehetőségeinek
biztosításával;
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. június 30.
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve – és a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával –
a)
dolgozza ki az egyablakos e-építésügy részletes koncepcióját és megvalósításának költség- és ütemtervét,
valamint
b)
vizsgálja meg a kivitelezés átlátható egységes nyomon követésének feltételeit, és tegyen javaslatot
a szabályozás módosítására, továbbá a kapcsolódó fejlesztések megvalósításának költségvetésére és ütemtervére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. június 30.
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve – és a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával – vizsgálja felül a beépítésre szánt területek tekintetében
az építésügyi hatósági eljárásra vonatkozó szabályozást a településrendezési tervek rugalmasabbá tétele érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. június 30.
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8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve vizsgálja felül
a települések külterületein való építkezés lehetőségeit, különös tekintettel a sajátos területhasználatokra;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2015. június 30.
9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a miniszterekkel együttműködve – és a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elnöke, valamint a Központi Statisztikai Hivatal elnöke bevonásával – dolgozza ki
a)
a korszerű értékalapú, gazdaságélénkítő területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tervezési
szakmai koncepciót, valamint a többszintű tervezési és nyilvántartási módszertan javaslatát,
b)
az a) pontban foglalt metodika alapján a jogszabályi keretrendszert;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2015. június 30.
10. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve dolgozza ki
a)
a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervezési rendszerének felülvizsgálatát követően annak
korszerű, innovatív eszközöket alkalmazó új módszertanát,
b)
az a) pontban foglalt módszertan alapján tegyen javaslatot a Balaton kiemelt üdülőkörzet tervrendszerére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. június 30.
11. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve az elfogadott
közbeszerzési koncepció figyelembevételével dolgozza ki a tervezésre, az építésre és a kivitelezésre irányuló
szakmaspecifikus eljárási szabályelemeket;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
az új közbeszerzési törvény és végrehajtási jogszabályai kidolgozásához igazodva
12. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve a tervpályázati
rendszer hatékonyabbá, átláthatóbbá és költségtakarékosabbá tételének, valamint az építészeti tervek minőség
alapú kiválasztásának érdekében vizsgálja felül az építészeti tervek minőség alapú beszerzési rendszerét és tegyen
javaslatot annak átalakítására;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
az új közbeszerzési törvény és végrehajtási jogszabályai kidolgozásához igazodva
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13. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az egységes, országot lefedő főépítészi és tervtanácsi
rendszer megteremtésének érdekében vizsgálja felül és tegyen javaslatot a főépítészi struktúra és jogállás, valamint
a tervtanácsi hierarchia országos szintű egységesítésére, valamint a főépítészi tevékenységhez kapcsolódó
jogszabályok felülvizsgálatára;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. június 30.
14. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a Magyar Építészeti Tanács felállítására,
feladat- és hatáskörének meghatározására, tagsági összetételére, céljaira és működési rendjére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2015. március 31.
15. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Nemzeti Építészetpolitika kidolgozásáról
egy olyan minőségű kiadvány formájában, mely a nemzetközi példákhoz hasonlóan képviseli a hazai építészet
irányelveit;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. március 31.
16. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve – és
a Központi Statisztikai Hivatal elnökének bevonásával – gondoskodjon az állami tulajdonú középület állomány
kataszterének elkészítéséről, valamint a középület-felújítási programmal való összekapcsolásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. június 30.
17. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve tegyen javaslatot
a minőségi épített környezet javítása érdekében szemléletformáló és oktatási programok bevezetésére az óvodától
a felsőoktatásig, valamint a megvalósítás időtartamára és ütemtervére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozata
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány a 2014. évi költségvetési maradványokból
a)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152–153. §-ában
biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az I. Országgyűlés fejezetnél keletkezett 5 917 300 ezer forint,
a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 764 435 ezer forint, a XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezetnél keletkezett 6 450 166 ezer forint, a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett
455 000 ezer forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 5 786 700 ezer
forint, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél 1 362 325 ezer forint összegű
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványnak a felhasználását, és
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el, és
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c)

az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett
355 000 ezer forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak az 1. melléklet
szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
XIV.

XVII.

Címszám

Alcímszám

Jogcímszám

1

B1
31
33

20

55

14

K8

21

K8

3

K5

4

K5

9
XLIII.

2

Kiemelt
előir.szám
K5
K8

1
20

XX.

Jogcímcsop.szám

1

1

B1
B2

2

2
4
8
9
10
2

3

B1
B2
B2

1

B2
B2
B2
B2

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

Jogcímnév

Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt célú beruházások támogatása
Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hazai fejlesztési programok
Kulturális célú fejlesztések
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése
Egyéb működési célú kiadások
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
Egyéb működési célú kiadások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Egyéb eszközök vásárlása
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Átcsoportosítás (+/-)

-65 135
-289 865
3 750

-1 250 000
-4 536 700

-901 655
-460 670
90 000
1 272 325

65 135
3 129 965
155 100
400 500
600 000
450 000
1 246 250
91 000
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B2

Ezer forintban

FejezetCím-név
név
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A Kormány 1034/2015. (I. 30.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 5. Mesepark
projekt megvalósítása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 21. § (6) bekezdése alapján 2459,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel
nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti, a Mesepark projekt megvalósítására felhasználható
támogatást külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő támogatás formájában,
előfinanszírozás keretében és egy összegben nyújtsa Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) részére, valamint a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási
megállapodást kössön az Önkormányzattal;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti támogatást – legkésőbb 2016. december 31-éig
történő elszámolási kötelezettséggel – a támogatási szerződés megkötését követően soron kívül utalványozza
az Önkormányzat számára.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államház-tartási
egyedi azonosító
297102
350939

Fejezet
szám

XI.
IX.
XVII.

Cím
szám

004118

Jogcím
szám

20

K8
31

10

K8

2

347295
20

025155

Kiemelt
előir.
szám

K5

5

7

XX.

Jogcím
csop.
szám

32

246078
XVIII.

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

K5
4

5

K5

23

4
K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-tartási
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

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb működési célú kiadások

Helyi önkormányzatok támogatásai
Mesepark projekt megvalósítása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt célú beruházások támogatása
Vasúthálózat fejlesztése
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

Módosítás
(+/-)

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Egyéb felhalmozási célú kiadások

500,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 100,0

Államház-tartási
egyedi azonosító

XVII.
246078
004118
347295

025155

XVIII.

XX.

Cím
szám

20

2
7

20

Alcím
szám

31

4

23

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

10

5

4

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

200,0

140,0

519,4

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

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

Millió forintban, egy tizedessel

-2 459,4

Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Fejezet
név

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 8. szám

1. melléklet az 1034/2015. (I. 30.) Korm. határozathoz

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt célú beruházások támogatása
Vasúthálózat fejlesztése
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

1 100,0
200,0
140,0

519,4

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

I.n.év
2 459,4

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

2459,4

317

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.
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A Kormány 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és
egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján 6411,5 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
igazságügyi miniszter, belügyminiszter, nemzeti fejlesztési miniszter, emberi erőforrások
minisztere
Határidő:
2016. június 30.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt megvalósításához a 2015. évben legfeljebb további
11 700,0 millió forint forrás biztosítása szükséges és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon
– az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a szükséges források ütemezett rendelkezésre állásáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
felmerülés ütemében
3. A magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős miniszterelnöki
megbízott tevékenységét képező feladatok finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1753/2013. (X. 24.) Korm. határozat 1. pontjában
a „2014. december 31.” szövegrész helyébe a „2015. június 30.” szöveg lép.
4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 2047/2013. (XII. 30.) Korm. határozat 2. pontjában a „2014. június 30.,
a Balassi Intézet cím jogcímcsoport javára átcsoportosított 50,0 millió forint és a Civil Alap – pályázati program
jogcímcsoport javára átcsoportosított 1800,0 millió forint tekintetében 2014. december 31., a Gyógyító-megelőző
ellátás intézetei alcím javára átcsoportosított 600,0 millió forint tekintetében 2015. február 28., a Szegedi Szabadtéri
Játékok infrastruktúrájának fejlesztése jogcímcsoport javára átcsoportosított 280,0 millió forint tekintetében
2014. december 30.” szövegrész helyébe a „2014. június 30., a Civil Alap – pályázati program jogcímcsoport javára
átcsoportosított 1800,0 millió forint tekintetében 2014. december 31., a Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
alcím javára átcsoportosított 600,0 millió forint tekintetében 2015. február 28., a Szegedi Szabadtéri Játékok
infrastruktúrájának fejlesztése jogcímcsoport javára átcsoportosított 280,0 millió forint tekintetében 2014.
december 30., a Balassi Intézet cím javára átcsoportosított 50,0 millió forint tekintetében 2015. június 30.” szöveg lép.
5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1864/2013.
(XI. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1003/2014. (I. 17.) Korm. határozat 1. pontjában a „2014. december
15., a Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím részére biztosított összeg, a Balassi Intézet
cím részére biztosított összeg és a Miniszterelnökség fejezet Fejezeti általános tartaléka alcímre biztosított összeg
tekintetében 2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2014. december 15., a Fővárosi, megyei kormányhivatalok
és járási kormányhivatalok cím részére biztosított összeg, a Balassi Intézet cím részére biztosított összeg,
a Miniszterelnökség fejezet Fejezeti általános tartaléka alcímre biztosított összeg, a KIM felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára biztosított összeg és az Országos Atomenergia
Hivatal cím részére biztosított összeg tekintetében 2015. június 30.” szöveg lép.
6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat 2. pont c) alpontjában
a „2014. december 15., a 2. b) pont szerint átcsoportosított összeg tekintetében 2015. február 16., az Igazságügyi
Minisztérium igazgatása részére átcsoportosított 69,0 millió forintot tekintetében „2015. június 30.” szövegrész
helyébe a „2014. december 15., a 2. pont b) alpont szerint átcsoportosított összeg tekintetében 2015. február 16.,
az Igazságügyi Minisztérium igazgatása részére átcsoportosított 69,0 millió forintot tekintetében 2015. június 30.,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoport
részére átcsoportosított 106,0 millió forint tekintetében 2016. március 1.” szöveg lép.

319

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 8. szám

7. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének
változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 11. A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás
jogcímcsoport, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 183,8 millió forint a XI. Miniszterelnökség
fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. A kommunizmus áldozatai
emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt
előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
8. A Határozat 1. pont b) alpontjában a „2014. december 15., az Egyetemek, főiskolák cím javára átcsoportosított
152,8 millió forint és a Miniszterelnökség cím javára átcsoportosított 800,0 millió forint tekintetében 2015. június 30.”
szövegrész helyébe a „2014. december 15., az Egyetemek, főiskolák cím javára átcsoportosított 152,8 millió forint,
a Miniszterelnökség fejezet javára átcsoportosított 1303,8 millió forint és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal cím
részére átcsoportosított 636,9 millió forint tekintetében 2015. június 30.” szöveg lép.
9. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok
tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat2)
1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett –
a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Turisztikai célelőirányzat alcím, K.8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 405,0 millió forintból 55,0 millió forint
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Turisztikai célelőirányzat alcím, K5.
Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
10. A Határozat2 4. pontjában a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. június 30., a Nemzetgazdasági
Minisztérium fejezet, Turisztikai célelőirányzat alcím részére átcsoportosított 405,0 millió forintból a Kína és
a kelet-közép-európai államok turisztikai szövetségei regionális központjának budapesti székhellyel történő
felállítása céljára átcsoportosított 55,0 millió forint tekintetében 2015. december 31.” szöveg lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozathoz
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

Államház-tartási
egyedi azonosító
004855

Fejezet
szám

X.
XIV.

Cím
szám

20

20

295757

005214

XX.

218672

Jogcím
szám

1

34

56

K3

2

K1
K2
K3
K6
K1
K2

11

344740

K3
K6
50

55

347284
XI.

Kiemelt
előir.
szám

K6

1

20

297102

Jogcím
csop.
szám

9

347762
XVII.

Alcím
szám

7

K5
K8

22

K5
K8

32

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

Beruházások
Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Nemzeti Fejlesztési minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Infokommunikációs ágazati programok
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közgyűjtemények
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Reformáció Emlékév programjainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

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

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

300,0

360,0

45,4
12,2
64,6
1 279,3
39,4
10,6
370,0
1 210,0

208,9
2 011,1
310,0
190,0
-6 411,5

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

Államház-tartási
egyedi azonosító

Millió forintban, egy tizedessel

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

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

004855

347762

295757
005214
218672
344740
347284

X.
XIV.

XVII.

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

9
20

20

1
11
20

1

34

50
55

56

2

7
22

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek
Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Nemzeti Fejlesztési minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Infokommunikációs ágazati programok
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Közgyűjtemények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Reformáció Emlékév programjainak támogatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

300,0

360,0

1 401,5
50,0
1 580,0
2 220,0
500,0

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
6 411,5

6 411,5

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám
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A miniszterelnök 9/2015. (I. 30.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a földművelésügyi miniszter javaslatára
Gál Pétert
a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2015. január 28-ai hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 10/2015. (I. 30.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter javaslatára
Ambrus Ilonát
a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2015. január 22-ei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 11/2015. (I. 30.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –
a Kecskeméti Főiskolán Hegmanné Nemes Sárát
– a 2015. január 23-ától 2017. december 31-éig terjedő időtartamra –
a kancellári teendők ellátásával megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 12/2015. (I. 30.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az oktatásért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –
a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán
Jelen János Lajos tudományos főmunkatársat
– a 2015. február 15-étől 2019. február 14-éig terjedő időtartamra –
a rektori teendők ellátásával ismételten megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 13/2015. (I. 30.) ME határozata
a Magyar–Román Kisebbségi Vegyes Bizottság ideiglenes elnökének kinevezéséről és feladatairól
A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pontja szerinti hatáskörömben eljárva a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján
Altusz Kristófot, a Külgazdasági és Külügyminisztérium európai és amerikai kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkárát a Magyar–Román Kisebbségi Vegyes Bizottság ideiglenes elnökévé kinevezem, és egyidejűleg
megbízom a Magyar–Román Kisebbségi Vegyes Bizottság következő ülésének levezetésével.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

