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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1386/2017. (VI. 27.) Korm. határozata
a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

A Kormány a  sportról szóló 2004.  évi I.  törvény 62.  § (1)  bekezdése alapján – megismerve és tudomásul véve 
a  Nemzet Sportolóinak javaslatát – Dr. Kamuthy Jenő vívó részére a  Nemzet Sportolója címet és az  azzal járó 
életjáradékot adományozza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány a  Modern Városok Program keretében 2017. április 28. napján együttműködési megállapodást (a  továbbiakban: 
Megállapodás) kötött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a  továbbiakban: Önkormányzat) a  város további fejlődése 
és megújulása érdekében. A  Kormány a  Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati, valamint a  végrehajtás 
Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:
 1. A Kormány Győr elérhetőségének, közlekedési lehetőségeinek javítása érdekében

a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  szlovák fél 
megkeresésével vizsgálják meg és tájékoztassák a Kormányt a Győr–Dunaszerdahely közötti közúti kapcsolat 
fejlesztésének (2×2 sávos kialakítás, új Duna-híd építés) lehetőségeiről, ütemezéséről és forrásigényéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2017. december 31.

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy hozzon létre munkacsoportot, és tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket a  Győrt elkerülő körgyűrű befejezésének előkészítése érdekében, és a  megvalósítás 
feltételeiről és ütemezéséről tájékoztassa a Kormányt;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az előkészítésre és a Kormány tájékoztatására 2018. december 31.

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  városi belső keleti elkerülőút hiányzó 
szakaszának és ezzel összefüggésben új Mosoni-Duna-híd megépítésének előkészítéséről és 
megvalósításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az előkészítésre: 2018. december 31.
 a megvalósításra: 2021. december 31.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 8311. számú összekötő út Győr-Ménfőcsanak–
Győrújbarát–Nyúl közötti szakaszának fejlesztéséről azzal, hogy az  útszakaszon 2018-ban szükséges 
megkezdeni a kivitelezési munkákat;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2019. június 30.

e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  kerékpározás és az  aktív kikapcsolódás fejlesztésével 
és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával tegye meg 
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a szükséges intézkedéseket a 82. számú főút mentén, Győr és Pannonhalma Világörökség közötti kerékpárút 
kiépítése érdekében azzal, hogy 2018-ban szükséges megkezdeni a kivitelezési munkákat;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő 

feladatok ellátásért felelős kormánybiztos
Határidő: 2018. december 31.

f ) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  jelenleg használt utasforgalmi épületek hasznosítási 
lehetőségének vizsgálatával tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  városi helyi és helyközi autóbusz-
pályaudvar és vasútállomás felújítása, ennek keretében új közúti alagút építése érdekében a Bartók Béla út és 
a Szent István út között.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az előkészítésre 2018. december 31.
 a megvalósításra 2021. december 31.

 2. A Kormány támogatja Győr városának egészségügyi, sport- és turisztikai célú fejlesztéseit, ennek keretében
a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges 

intézkedéseket egy új mentőállomás építése és a szükséges közúti kapcsolat kialakítása érdekében;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. december 31.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház parkolási infrastruktúrájának fejlesztése érdekében;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. december 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg az Olimpiai 
Sport Park területén egy új sporthotel építésének lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján 
készítsenek előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a kormány-előterjesztés elkészítésére 2017. december 31.

d) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg 
a  Püspökerdő területén egy új városi aktív rekreációs szabadidőközpont kialakításának, fenntartásának 
lehetőségét és forrásigényét, valamint a  vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a  Kormány számára 
a fejlesztés támogatása érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a kormány-előterjesztés elkészítésére 2017. december 31.

e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  d)  alponttal összefüggésben, az  Önkormányzattal 
együttműködve vizsgálja meg a  Püspökerdő-fejlesztéssel érintett terület Önkormányzat részére történő 
átadásának lehetőségét, és a vizsgálat alapján készítsen jelentést a Kormány számára;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. szeptember 30.

f ) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterével együttműködve és 
az Önkormányzat bevonásával hozzanak létre munkacsoportot, ennek keretében vizsgálják meg az érintett 
terület árvízvédelmének biztosítása mellett a  városban tervezett vízi élménypark megvalósításának és 
fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a  vizsgálat alapján készítsenek jelentést a  Kormány 
számára;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a jelentés elkészítésére 2018. március 31.
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g) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  belügyminisztert, hogy az  f )  alpontban foglalt feladattal 
összefüggésben tegyék meg a  szükséges intézkedéseket az  érintett terület árvízvédelmének biztosítása 
érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2018. március 31.

h) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzeti fejlesztési 
minisztert, hogy vizsgálják meg a  győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztésének, fenntartásának 
lehetőségét és forrásigényét, valamint a  vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a  Kormány számára 
a fejlesztés támogatása érdekében.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a vizsgálat lefolytatására és a kormány-előterjesztés elkészítésére 2017. június 30.

 3. A Kormány kiemelten támogatja a felsőoktatás fejlesztését, amelynek keretében
a) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszterrel, a  külgazdasági és 

külügyminiszterrel, valamint a  Széchenyi István Egyetemmel együttműködve tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket Győrben egy új Digitális Fejlesztési Központ létrehozása érdekében;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2018. június 30.

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterével és a  Széchenyi István 
Egyetemmel együttműködve tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  egyetem további fejlesztéséhez 
szükséges ingatlanok területének a  Magyar Állam tulajdonába történő megvásárlása, valamint a  Széchenyi 
István Egyetem számára ingyenes vagyonkezelésbe adása érdekében.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

 4. A Kormány támogatja Győr kulturális életének fellendítését, ennek érdekében
a) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálják meg a  Győri 

Nemzeti Színház komplex megújításának, valamint a  II. János Pál tér rehabilitációjának lehetőségét és 
forrásigényét, valamint a  vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a  Kormány számára a  fejlesztés 
ütemezett támogatása érdekében;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a kormány-előterjesztés elkészítésére 2017. szeptember 30.

b) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Önkormányzat 
bevonásával vizsgálják meg egy új hangversenyterem építésének, fenntartásának lehetőségét és 
forrásigényét, valamint a  vizsgálat alapján készítsenek előterjesztést a  Kormány számára a  fejlesztés 
támogatása érdekében;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 31.

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Önkormányzat bevonásával vizsgálja meg egy új 
konferenciaterem építésének, fenntartásának lehetőségét és forrásigényét, valamint a  vizsgálat alapján 
készítsen előterjesztést a Kormány számára a fejlesztés támogatása érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 31.
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d) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  b) és c)  alponttal összefüggésben, 
az  Önkormányzattal együttműködve vizsgálja meg a  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, 
az  Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a  Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság 
Vízügyi Hatósági Osztály új, méltó helyen történő elhelyezésének lehetőségeit, és a vizsgálat eredményéről 
tájékoztassa a Kormányt.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. december 31.

 5. A Kormány
a) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  kormányzati tevékenység összehangolásáért 

való feladat- és hatáskörében – gondoskodjon a  Megállapodásban, illetve a  jelen kormányhatározatban 
meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

b) felhívja az  1–4.  pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy – szükség szerint az  Önkormányzattal 
egyeztetve – határozzák meg a  Megállapodásban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges 2017., 
2018. és 2019. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen forrásigényekről a  Miniszterelnökséget 
vezető minisztert.
Felelős: az 1–4. pontban felelősként megjelölt miniszterek
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány a  Modern Városok Program keretében 2017. március 21. napján együttműködési megállapodást (a  továbbiakban: 
Megállapodás) kötött Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a  továbbiakban: Önkormányzat) a  város további 
fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati, valamint a végrehajtás 
Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:
 1. A Kormány Salgótarján elérhetőségének javítása és a helyi tömegközlekedés korszerűsítése érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon Salgótarján országos gyorsforgalmi úthálózatba 
való bekötésének megvalósításáról a  21. számú főút M3 autópálya – Salgótarján közötti szakaszának  
2×2 sávossá bővítésével;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. december 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Salgótarjánt elkerülő, 
az országhatárral is összeköttetést biztosító négysávos útszakasz kiviteli terveinek elkészítése érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2019. december 31.

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget 
vezető minisztert, hogy az  Önkormányzat részvételével alakítsanak munkacsoportot Salgótarján 
tömegközlekedésének elektromos alapokra helyezésének vizsgálatára, továbbá a vizsgálat alapján tegyenek 
javaslatot a Kormány számára;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a munkacsoport megalakítására azonnal
 a javaslattételre 2017. augusztus 31.
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d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket egy új helyi autóbusz-
pályaudvar és P+R parkoló kialakítása érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2019. augusztus 31.

e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Önkormányzat bevonásával, a  d)  alpont végrehajtásával 
összhangban vizsgálja meg a  jelenleg autóbusz-pályaudvarként működő terület egyéb célú hasznosítási 
lehetőségeit, és a vizsgálat alapján tegyen javaslatot a Kormány számára a terület további hasznosítására.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. december 31.

 2. A Kormány a város és térsége gazdasági fejlődésének elősegítése érdekében
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  Önkormányzat 

részvételével alakítsanak munkacsoportot, amelynek keretében vizsgálják meg Salgótarján energiaellátását 
szolgáló, megújuló energiatermelési és -szolgáltatási rendszer kialakításának lehetőségét, továbbá a vizsgálat 
alapján tegyenek javaslatot a Kormány számára;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a munkacsoport megalakítására azonnal
 a javaslattételre 2017. augusztus 31.

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  földművelésügyi minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető 
minisztert, hogy az  Önkormányzat részvételével alakítsanak munkacsoportot a  környezetkímélő 
hulladékgazdálkodás lehetőségének vizsgálatára, továbbá a vizsgálat alapján tegyenek javaslatot a Kormány 
számára;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 földművelésügyi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a munkacsoport megalakítására azonnal
 a javaslattételre 2017. december 31.

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Önkormányzat bevonásával tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket a  városban található barnamezős területek felszámolására és részben ipari parki 
hasznosítására, valamint az ezeken felül szükséges, további új ipari parki területek kialakítására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. december 31.

d) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg a  salgótarjáni öblösüveggyártás további 
fejlesztésének és fenntartásának lehetőségeit, és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Kormányt.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a Kormány tájékoztatására 2017. december 31.

 3. A Kormány támogatja Salgótarjánban a helyi oktatás fejlesztését, melynek keretében
a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyék meg a  szükséges 

intézkedéseket a kereskedelem és a vendéglátás modern oktatási lehetőségeinek megteremtése érdekében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. augusztus 31.

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  helyi adottságok és 
munkaerőpiaci igények figyelembevételével vizsgálják meg a  duális képzés indításának és fenntartásának 
lehetőségeit, és a vizsgálat eredménye alapján tegyenek javaslatot a Kormány részére.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. augusztus 31.

 4. A Kormány támogatja Salgótarján városának egészségügyi és sportfejlesztéseit, ennek keretében
a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Szent Lázár Megyei 

Kórház fejlesztése érdekében, ennek keretében gondoskodjon a  városban egy új onkológiai központ 
létrehozásáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. augusztus 31.
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b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak egy  
50 méteres uszodát magában foglaló, új városi sport- és rekreációs központ megvalósításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. augusztus 31.

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  b)  alpont végrehajtásával összhangban gondoskodjon 
a Kercseg-lapos felé vezető út felújításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2019. augusztus 31.

d) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak 
az Öblös-sporttelepen egy új atlétikai pálya kialakításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. június 30.

e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg egy 
új jégcsarnok megépítésének lehetőségét, és a  vizsgálat alapján tegyenek javaslatot a  Kormány részére 
a fejlesztés megvalósítására.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a javaslattételre 2017. december 31.

 5. A Kormány támogatja a térség turisztikai vonzerejének fejlesztését, ennek érdekében
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg az  „Üveglandia Ipartudományi Kalandpark” 

megvalósításának lehetőségeit, és a vizsgálat alapján tegyen javaslatot a Kormány számára;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a javaslattételre 2017. december 31.

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a  Novohrad-Nógrád Geopark, mint a  világ első 
határon átnyúló UNESCO globális geoparkjának fejlesztési lehetőségeit, és a  vizsgálat alapján tegyen 
javaslatot a Kormány számára.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a javaslattételre 2017. december 31.

 6. A Kormány támogatja Salgótarján kulturális, lelki és egyházi életének a fellendítését, ennek érdekében
a) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzeti fejlesztési 

minisztert, hogy gondoskodjanak a  Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges 
intézkedések megtételéről;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a fejlesztés megvalósítására 2019. augusztus 31.

b) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  érintett 
egyházak, felekezetek bevonását is biztosító munkacsoport keretében vizsgálják meg a  város egyházi 
életének, illetve intézményeinek további fejlesztési lehetőségeit, valamint a  vizsgálat alapján tegyenek 
javaslatot a Kormány számára;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a munkacsoport megalakítására azonnal
 a javaslattételre 2017. december 31.

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Önkormányzattal 
együttműködve hozzanak létre munkacsoportot, ennek keretében dolgozzák ki a  főtér és a  városközpont 
rehabilitációjának koncepcióját, továbbá tegyenek javaslatot a koncepció megvalósítására.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a munkacsoport megalakítására azonnal
 a javaslattételre 2017. december 31.
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 7. A Kormány
a) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  kormányzati tevékenység összehangolásáért 

való feladat- és hatáskörében – gondoskodjon a  Megállapodásban, illetve a  jelen kormányhatározatban 
meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

b) felhívja az  1–6.  pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy az  Önkormányzattal együttműködve 
az  1–6.  pont szerinti fejlesztések előrehaladása során folyamatosan vizsgálják az  európai uniós források 
bevonásának lehetőségeit;
Felelős: az 1–6. pontban felelősként megjelölt miniszterek
Határidő: folyamatos

c) felkéri az  Önkormányzatot, hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával, az  a)  alpontban foglalt céllal 
összhangban, a  vizsgálatok eredménye alapján kezdeményezze az  integrált területi program módosítását 
az európai uniós források bevonása érdekében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az a) alpont végrehajtásához igazodva, a vizsgálatok végrehajtását követően azonnal

d) felhívja az  1–6.  pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy – szükség szerint az  Önkormányzattal 
egyeztetve – határozzák meg a  Megállapodásban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges  
2017., 2018. és 2019. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen forrásigényekről 
a Miniszterelnökséget vezető minisztert;
Felelős: az 1–6. pontban felelősként megjelölt miniszterek
Határidő: azonnal

e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont c) és e)  alpontjában, 2.  pont a) és b)  alpontjában, 
4. pont b)–e) alpontjában, az 5. pontban, valamint 6. pont c) alpontjában foglalt feladatok végrehajtásának 
előkészítése érdekében az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 101/A.  §-a alapján biztosítson 1 000 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást 
az Önkormányzat részére;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az f ) alpont végrehajtását követően azonnal

f ) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
az e) alpontban meghatározott feladat elvégzéséhez szükséges források biztosítása érdekében 1 000 000 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi  
XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a   
Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
33. Hazai fejlesztési programok alcím, 4. Hazai fejlesztési programok célelőirányzat jogcímcsoport javára, 
az 1. melléklet szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme  Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K  (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 000 000 000

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
302735 4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 000

Forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme  Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím  (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme  Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím  (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 000 000 000

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
302735 4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 000 000 000 1 000 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány
1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

1 példány

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma
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A Kormány 1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Városban új interaktív könyvtár és levéltár 
kialakítása érdekében támogatás biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 5. pontja alapján egyetért új interaktív könyvtár 
és levéltár létrehozásával Szekszárd Megyei Jogú Város Illyés Gyula Megyei Könyvtárának, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár 
Tolna Megyei Levéltárának egy épületben történő elhelyezésével, amelynek érdekében
 1. egyetért az  új interaktív könyvtár és levéltár kialakítására vonatkozó fejlesztési programmal (a  továbbiakban: 

fejlesztési program), és támogatja annak 2019. december 31-ig történő megvalósítását;
 2. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – a  Modern 
Városok Program keretében a  fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 263 207 500 forint 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program 
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: kedvezményezett) részére;

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében 
a  Modern Városok Program szakmai céljaira szolgáló fejezeti kezelésű előirányzaton 2018-ban rendelkezésre álló 
összeg terhére gondoskodjon a  fejlesztési program 2018. évi megvalósításához szükséges 1 734 735 333 forint 
forrás biztosításáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és az  emberi erőforrások 
miniszterének bevonásával – gondoskodjon a  fejlesztési program megvalósításához a  2019. évben szükséges 
2 106 770 192 forint forrás biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét mint a  fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a  támogatás 
biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  fejlesztési program megvalósítását szolgáló támogatás 
nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a  kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az  állami beruházások 
központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3.  pont a)  alpontja szerinti 
adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a fejlesztési program megvalósítása ütemében

 7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva engedélyezi, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén – 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a  fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2017–2019. költségvetési 
évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 4 104 713 025 forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon 
az alábbi ütemezéssel:
a) a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 263 207 500 forint,
b) a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 1 734 735 333 forint,
c) a 2019. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 2 106 770 192 forint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság döntését követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 101. szám 10047

A Kormány 1390/2017. (VI. 27.) Korm. határozata
a Balaton, a Sopron-Fertő, valamint a Tokaj–Felső-Tisza–Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben 
tervezett turisztikai projektek megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő 
hozzájárulásról

I.  A Kormány egyetért
a) a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a  térségben megvalósítandó 

egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1861/2016. (XII. 27.) 
Korm. határozatban,

b) a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a  térségben megvalósítandó 
egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) 
Korm. határozatban, valamint

c) a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a  térségben 
megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017. 
(II. 21.) Korm. határozatban

meghatározott, hazai forrás terhére megvalósuló fejlesztési projektek számára bemutatott módon történő 
végrehajtásával és finanszírozásával (a továbbiakban: feladatok).

II.  A Kormány
1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – gondoskodjon 

a  feladatok megvalósítása és a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak 
finanszírozása érdekében a  2018.  évben szükséges 20 070,0 millió forint, a  2019.  évben szükséges 
48  448,9  millió forint és a  2020.  évben szükséges 47 636,1 millió forint biztosításáról a  2018–2020.  évi 
központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
33. Hazai fejlesztési programok alcím, 25. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2018. év tekintetében a felmerülés ütemében, 

a 2019. és 2020. évek tekintetében a 2019. és 2020. évi központi költségvetés tervezése során
2. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

jóváhagyja, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter – illetve kijelölése esetén az  előirányzat kezelő szerveként 
a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a  feladatok megvalósítása 
érdekében, az  1.  pontban megjelölt előirányzat terhére legfeljebb 117 750 millió forint összegben 
kötelezettséget vállaljon;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

3. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva az 1. pontban megjelölt előirányzat terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2018–2020. évekre 
az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 20 000 millió forint,
b) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 48 280 millió forint,
c) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 47 470 millió forint.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1391/2017. (VI. 27.) Korm. határozata
az Arany János-emlékév keretében Arany János Toldi című elbeszélő költeménye alapján készülő 
rajzfilmsorozat támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az Arany János-emlékév keretében kiemelt hangsúlyt szükséges fektetni a költő életművének 

a fiatalabb generációkkal történő megismertetésére;
 2. az 1.  pontra tekintettel támogatja, hogy Arany János Toldi című elbeszélő költeménye alapján tizenkét részes 

rajzfilmsorozat készüljön;
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítson a  2.  pontban meghatározott rajzfilmsorozat 

elkészítéséhez szükséges költségek fedezetére 1000 millió forint összegű forrást a  Magyarország 2017.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 13. Arany János-emlékév 
programjainak támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. július 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1392/2017. (VI. 27.) Korm. határozata
a Gyulafehérvári Caritas szeretetszolgálat beruházásainak támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a Gyulafehérvári Caritas szeretetszolgálat programjának, célkitűzéseinek és beruházásainak támogatásával;
 2. felhívja a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy a  Bethlen Gábor Alap közreműködésével nyújtson 

költségvetési támogatást a  Gyulafehérvári Caritas szeretetszolgálat mint kedvezményezett részére programjának, 
célkitűzéseinek és beruházásainak megvalósításához 494,0 millió forint összegben a  Magyarország 
2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény 1.  melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 
4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím terhére.

Felelős: a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozata
a ciszterci rend rendi alapokmánya kihirdetésének 900. évfordulójához kapcsolódóan a Ciszterci Rend egyes 
fejlesztései megvalósításához szükséges feladatokról

A Kormány
 1. üdvözli a  ciszterci rend rendi alapokmánya kihirdetésének 2019-ben ünneplendő 900. évfordulóját, és támogatja 

az évfordulóhoz kapcsolódó fejlesztési terveinek megvalósítását az 1. mellékletben foglaltak szerint;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – a  2017. évben 

gondoskodjon az  1.  mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében 871,6 millió forint többletforrás 
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, 
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XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi 
költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport 
javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. július 15.

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – a  2018. évre 
gondoskodjon az  1.  mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében 2775,0 millió forint forrás rendelkezésre 
állásáról a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: felmerülés ütemében

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – a  2019. évre 
gondoskodjon az  1.  mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében 1200,0 millió forint forrás rendelkezésre 
állásáról a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozathoz

Projektek Kedvezményezett 

Támogatás 

összesen

millió Ft

Támogatás 

2017

millió Ft

Támogatás 

2018

millió Ft

Támogatás 

2019

millió Ft

1.
Zirci Ciszterci Apátság székesfehérvári 
Ciszterci Szent István Gimnáziumának 
bővítése

Zirci Ciszterci Apátság 2600,0 200,0  1200,0  1200,0 

2.
Zirci Ciszterci Apátság Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium bővítése

Zirci Ciszterci Apátság 812,8 75,0 737,8

3.
Zirci Ciszterci Apátság Familiáre 
Társadalomszervező Központ családos 
központjának létrehozása Siófokon

Familiáre 
Társadalomszervező 
Központ

609,6    609,6 

4.
Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza 
Monostor (Kismaros) felújítása és gyümölcs 
manufaktúra létrehozása

Ciszterci Nővérek 
Boldogasszony Háza 
Monostor  

221,4  221,4 

5.
Zirci Ciszterci Apátság budai Szent Imre 
plébániatemplom felújítása 

Zirci Ciszterci Apátság 180,0  180,0     

6.
Zirci Ciszterci Apátság székesfehérvári 
Nepomuki Szent János Plébániatemplom 
felújítása 

Zirci Ciszterci Apátság 169,5  35,5  134,0  

7.
Zirci Ciszterci Apátság pécsi Miasszonyunk 
Zárdatemplom felújítása

Zirci Ciszterci Apátság 253,3  159,7  93,6   

Összesen   4846,6  871,6  2775,0 1200,0 
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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.
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