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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1829/2015. (XI. 21.) Korm. határozata
Macedóniának történő segítségnyújtásról az illegális bevándorlással összefüggésben
A Kormány, figyelemmel az Európában és a Nyugat-Balkán országaiban kialakult tömeges bevándorlás okozta helyzetre
a)
dönt az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés alapján
az állam tulajdonában és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vagyonkezelésében álló,
1. melléklet szerinti vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról a Macedón Köztársaság Kormánya részére;
b)
dönt az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés alapján
az állam tulajdonában és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vagyonkezelésében álló, 2. melléklet
szerinti vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról a Macedón Köztársaság Kormánya részére;
c)
felhívja a belügyminisztert, hogy az irányítása alatt álló a) és b) pontban meghatározott szervek
közreműködésével az átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt átvevővel, és
gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
d)
felhívja a belügyminisztert, hogy a segítségnyújtás keretében biztosítson a rendőrség, a büntetésvégrehajtási szervezet, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal személyi állományából az illegális
migrációval összefüggő szakkérdésekben történő közreműködéshez szakértő személyeket és e személyek
külföldön történő közreműködéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1829/2015. (XI. 21.) Korm. határozathoz
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vagyonkezelésében álló, átadásra kerülő
vagyonelemek
Vagyonelem megnevezése

Mennyisége

1.

450–600 mm-es körsugarú pengésdrót

25 km

2.

900–1000 mm-es körsugarú pengésdrót

75 km

3.

védőkesztyű

100 pár

4.

oszlopverő-gép

1 db

2. melléklet az 1829/2015. (XI. 21.) Korm. határozathoz
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vagyonkezelésében álló átadásra kerülő vagyonelemek
Vagyonelem megnevezése

Mennyisége

1.

ujjnyomolvasó

10 db

2.

személyi számítógép

10 db

3.

digitális fényképezőgép

10 db
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A Kormány 1830/2015. (XI. 21.) Korm. határozata
a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról
A Kormány
1. egyetért a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájával (a továbbiakban: Stratégia)
és a Stratégia végrehajtására a 2015–2019-es időszakra készített akciótervben foglalt, tervezett intézkedések
támogatásával;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a külgazdasági ügyekért való felelőssége körében gondoskodjon
a Vajdasági Magyar Szövetséggel közösen a Stratégia megvalósításának koordinációjáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával
Határidő:
folyamatos
3. a Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításához 2016-ban 5 milliárd forint, 2017-ben 7,5 milliárd forint,
2018-ban 7,5 milliárd forint összegű költségvetési keretet biztosít vissza nem térítendő támogatás formájában;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter, a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben
Határidő:
folyamatos
4. a Vajdasági Magyar Szövetséggel együttműködésben létrehozza a támogatások kihelyezésének
intézményrendszerét, valamint felállít egy négyfős irányító testületet az általa biztosított pénzügyi keret
felhasználásának felügyelete céljából. Az irányító testület a Kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség által paritásos
alapon delegált személyekből áll;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2015. december 1.
5. az intézményrendszer felállításához, működtetésének elindításához 2015-ben 80 millió forint, 2016-ban 150 millió
forint, míg az intézményrendszer további működéséhez 2017-től évente 100 millió forint összegű forrást biztosít;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter, a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben
Határidő:
2015-től folyamatos
6. támogatja a Magyar Export-Import Bank Zrt. tőkéjének megemelését vajdasági vállalkozásoknak szóló, 30 milliárd
forint összegű kedvezményes hitelkeret biztosítása céljából és felhívja a nemzetgazdasági minisztert az ehhez
szükséges költségvetési fedezet biztosítására.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerüléshez igazodóan
		
		

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

