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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelete
az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási
díjról
A Kormány a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában minimálbér: a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér vagy garantált bérminimum összege órabér
alkalmazása esetén.
2. §

(1) Az iskolaszövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet számára fizetendő minimális szolgáltatási óradíj összege
megegyezik a minimálbér egy órára vetített összegének 1,178-szorosával.
(2) A minimális szolgáltatási óradíj levonás, visszatérítés vagy kedvezmény útján nem csökkenthető.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
5. §		
Hatályát veszti az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VII. 23.)
Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelete
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 10. és 17. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1., 5–7., 13., 18., 21., 26. és
34. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1., 5., 12–13., 19., 26. és 28. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 48. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Bt. Vhr.) 12/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/B. § (1) A Bt. 26/A. § (6) bekezdése szerinti pályázat kiírása esetén a törölt bányászati jog meghirdetésére
vonatkozó pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedését, területének nagyságát;
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyagok megnevezését, mennyiségét és minőségét földtani és kitermelhető
vagyon szerinti bontásban;
c) a bányászati jog megszerzése esetén fizetendő ellenérték legkisebb összegét, megfizetésére vonatkozó
szabályokat;
d) a bányászati jogot terhelő tájrendezéssel, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket;
e) a kizáró feltételeket;
f ) a pályázat formai és tartalmi követelményeit;
g) a pályázati díj megfizetésének módját és szabályait;
h) a pályázattal kapcsolatos információk elérhetőségeit;
i) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és határidejét;
j) a pályázatok elbírálásának szempontrendszerét, határidejét;
k) a pályázat visszavonásának szabályait.
(2) A pályázat meghirdetése előtt a bányafelügyelet megkeresi a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet
azzal, hogy a megkeresés kézhezvételétől számított 20 napon belül igényt jelenthet be a bányatelek bányászati
jogára. A magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv igénybejelentése esetén a bányafelügyelet a bányászati jog
új jogosítottjaként a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet jelöli ki.
(3) Ha a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv határidőben nem nyilatkozik, a bányafelügyelet intézkedik
a pályázat meghirdetése iránt.
(4) A benyújtott pályázat érvénytelen, ha
a) az előterjesztésre rendelkezésre álló határidő lejártát követően került benyújtásra,
b) nem felel meg a pályázati hirdetményben meghatározott formai vagy tartalmi követelményeknek,
c) a pályázónak a pályázatával érintett bányatelkére vonatkozó bányászati jogát a bányafelügyelet törölte,
d) a pályázónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett
bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása van, vagy a bányajáradék bevallására
vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette.
(5) A beérkezett pályázatokat a bányafelügyelet a benyújtásra nyitva álló határidő lejártának napját követő naptól
számított 20 napon belül bírálja el.
(6) A pályázatok értékelése keretében az érvényes pályázatokat a bányafelügyelet bányatelkenként rangsorolja.
A pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlat kerül a rangsorban
az első helyre. Azonos értékelési pontszám esetén a mélyművelésre vagy külfejtésre tervezett bányatelekkel fedett
ingatlanon nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező pályázót az elbírálásnál előnyben kell részesíteni. Az első
helyen rangsorolt pályázót – a bányászati jog ellenértékének igazolt megfizetését követően – 10 napon belül
határozatban jelöli ki a bányafelügyelet a törölt bányászati jog új jogosítottjaként.
(7) A bányászati jog ellenértéke az államot, a pályázattal kapcsolatos díjak a bányafelügyeletet illetik meg. A nyertes
pályázónak a bányászati jog ellenértékét az eredményhirdetést követő 8 napon belül meg kell fizetnie.
(8) A pályázat eredménytelen, ha
a) nem érkezett be érvényes pályázat,
b) a pályázati hirdetményben vagy e jogszabályban foglalt előírásokat figyelembe véve a bányászati jog jogosultja
nem jelölhető ki, vagy
c) a nyertes pályázó a bányászati jog ellenértékét a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fizeti meg,
vagy a bányászati jog megszerzésétől eláll, és a bányászati jogra nincs másik pályázó.
(9) Ha a nyertes pályázó a bányászati jog ellenértékét a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fizeti
meg, vagy a bányászati jog megszerzésétől eláll, a bányászati jog megszerzésére érvényes pályázatot benyújtó
pályázók közül a (6) bekezdés szerint felállított rangsor alapján következő pályázót kell nyertesnek nyilvánítani.
(10) Eredménytelen pályázat esetében a pályázatot a bányafelügyelet az eredménytelenség megállapításától
számított 6 hónapon belül ismételten meghirdeti.
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(11) A pályázat ismételt eredménytelensége esetén a bányafelügyelet felszólítja a bányavállalkozót a tájrendezési
kötelezettségek végrehajtására. Ennek eredménytelensége esetén intézkedik a fennmaradó kötelezettségeknek
a Bt. 41. § (7) bekezdése szerinti biztosíték terhére történő teljesítéséről, ezt követően – mélyművelésre vagy
külfejtésre tervezett bányatelek esetében – megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlannyilvántartásból való törlése céljából.
(12) Ha a (11) bekezdés szerinti biztosíték nem elegendő a fennmaradó kötelezettségek teljesítésére,
a bányafelügyelet határidő tűzésével kötelezi a bányászati jog törlésével érintett bányavállalkozót – a Bt. 26/A. §
(5) bekezdés c) pontjában foglalt eset kivételével – a kötelezettségek teljesítésére.”
2. §		
A Bt. Vhr. a következő 35/E. §-sal egészül ki:
„35/E. § A 12/B. §-nak az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 275/2017. (IX. 21.)
Korm. rendelettel megállapított módosításait a hatálybalépésükkor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 51. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az engedélyes az üzletszabályzatát – a Hivatal jóváhagyó határozatának keltétől számítva – legalább félévente
felülvizsgálja. Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok
változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses
rendszerekre. Ha az engedélyes a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat
tartalmát érinti, a módosítást átvezeti, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt üzletszabályzat tervezetét
az 51. § (2) bekezdése szerinti egyeztetést követően haladéktalanul benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyásra.
Amennyiben a felülvizsgálat alapján nem indokolt az üzletszabályzat módosítása, az engedélyes erről írásban
nyilatkozatot tesz a Hivatal felé.
(8) Az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatának jóváhagyott módosításáról honlapján és
ügyfélszolgálatán közzétett, továbbá – amennyiben az engedélyes a felhasználóval történő kapcsolattartás
keretében azzal rendelkezik – a felhasználó elektronikus levélcímére megküldött rövid, a módosítás lényegét
bemutató tartalmi összefoglalóban tárgykörönként megjelöli azon üzletszabályzati rendelkezéseket, amelyek
a felhasználók jogait vagy kötelezettségeit közvetlenül érintik. A honlapon és ügyfélszolgálaton történő tájékoztatás
közzétételének időtartama legalább 3 hónap.”
4. §		
A Vet. Vhr. 110. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az engedélyes az értékesítési kötelezettségét az általa kidolgozott értékesítési irányelvek alapján valósítja
meg, amelyekre vonatkozóan a Hivatal ajánlásként módszertani útmutatót ad ki. Az engedélyes az értékesítési
irányelveket a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtja.
(2b) A (2a) bekezdés szerinti értékesítési irányelveket a Hivatal jóváhagyja, ha azok a tartalmuk alapján
a) alkalmasak a villamosenergia-piaci verseny erősítésére,
b) elősegítik a hazai villamosenergia-kereskedők forráshoz jutását,
c) elősegítik a villamosenergia-piac fejlődését, és
d) hozzájárulnak megbízható referenciaárak kialakulásához.”
5. §		
A Vet. Vhr. 112/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„112/E. § (1) Az ellenőrzési eljárás során a VET 98. § (1) bekezdésében megállapított szempontok mérlegelésével
kiszabható bírság összege egyedi jogsértésenként százezer forinttól százmillió forintig terjedhet.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában egyedi jogsértésnek az adott kötelezettségre vonatkozó egyedi határidő
elmulasztása vagy az egyedi kötelezettség nem teljes körű teljesítése minősül.”
6. §		
A Vet. Vhr. 112/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nem természetes személynek az (1) bekezdés a) pontja szerinti bírsággal sújtott tevékenységében
érdemben közreműködő természetes személlyel szemben a VET 98. § (1) bekezdésében megállapított
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szempontok mérlegelésével kiszabható bírság összege – a piaci szereplővel szemben az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott bírság alkalmazásán felül – százezer forinttól százmillió forintig terjedhet.”
7. §		
A Vet. Vhr. 116/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„116/B. § (1) A miniszter a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával
kapcsolatos kormányközi megállapodás megkötésének vagy e tárgykörben kötött kormányközi megállapodás
módosításának szándékáról a harmadik országgal vagy a nemzetközi szervezettel folytatott tárgyalások
megkezdése előtt tájékoztatja az Európai Bizottságot, valamint rendszeres tájékoztatást küld az Európai
Bizottságnak a tárgyalások előrehaladásáról, és ezzel összhangban gondoskodik a 116/A. § (4) bekezdése szerinti
információk megküldéséről.
(2) A tárgyalások lezárását megelőzően a miniszter előzetes véleményezés céljából az (EU) 2017/684 határozat
5. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt időtartamra megküldi az Európai Bizottság részére a megállapodás vagy
a módosítás tervezetét és azok összes mellékletét, valamint a megállapodásokban hivatkozott egyéb szövegeket
az (EU) 2017/684 határozat 3. cikkével összhangban.
(3) A miniszter a megkötött vagy a módosított megállapodás ratifikációjakor a megállapodást vagy a módosítást,
annak valamennyi mellékletével együtt, továbbá az Európai Bizottság (2) bekezdés szerinti véleményében
foglaltaktól való eltérés esetén az eltérés alapjául szolgáló indokokat megküldi az Európai Bizottság részére.”
8. §		
A Vet. Vhr. a következő 116/D. §-sal egészül ki:
„116/D. § A VET 116/A–116/C. §-ában megállapított kötelezettségek nem vonatkoznak a vállalkozások közötti
megállapodásokra.”
9. §		
A Vet. Vhr. a következő 128/D. §-sal egészül ki:
„128/D. § Az engedélyes az e rendeletnek az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelettel megállapított 110. § (2a) bekezdése szerinti értékesítési irányelveket első
alkalommal – a Hivatal által 2017. november 30-ig kiadott ajánlására figyelemmel – 2018. január 31-ig nyújtja be
jóváhagyásra a Hivatalhoz.”
10. §

(1) A Vet. Vhr. 130. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„d) 24. számú melléklet VI. alcíme a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról
és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1952 európai parlamenti és
a tanácsi rendelet 1–7. cikkének, valamint I. és II. mellékletének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
(2) A Vet. Vhr. 130. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és
nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

11. §

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

A Vet. Vhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
A Vet. Vhr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A Vet. Vhr. 21. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
A Vet. Vhr. 24. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12. §		
A Vet. Vhr.
a)
30. § (4) bekezdés b) pontjában a „jogosultság fennállását” szövegrész helyébe a „jogosultság, tény
fennállását” szöveg,
b)
112/F. § (1) bekezdés a) pontjában az „ötszázmillió” szövegrész helyébe a „kettőmilliárd” szöveg,
c)
112/F. § (2) bekezdésében a „b) pontjában” szövegrész helyébe az „a) pontjában” szöveg,
d)
116/A. § (1) bekezdésében az „országgal” szövegrész helyébe az „országgal vagy nemzetközi szervezettel”
szöveg,
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e)
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117. § (2) bekezdésében az „azon energetikai felhasználói érdekképviseleti szervezetekkel, amelyek
az Energetikai Érdekegyeztető Tanácsnál regisztráltatták magukat” szövegrész helyébe az „az energetikai
felhasználói érdekképviseleti szervezetekkel” szöveg

lép.
13. §		
Hatályát veszti a Vet. Vhr. 130. § (1) bekezdés d) pontja.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Get. Vhr.) 50/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50/A. § (1) Az ellenőrzési eljárás során a 132. § (1) bekezdésében megállapított szempontok mérlegelésével
kiszabható bírság összege egyedi jogsértésenként százezer forinttól százmillió forintig terjedhet.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában egyedi jogsértésnek az adott kötelezettségre vonatkozó egyedi határidő
elmulasztása vagy az egyedi kötelezettség nem teljes körű teljesítése minősül.”
15. §		
A Get. Vhr. 50/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nem természetes személynek az (1) bekezdés a) pontja szerinti bírsággal sújtott tevékenységében
érdemben közreműködő természetes személlyel szemben a 132. § (1) bekezdésében megállapított szempontok
mérlegelésével kiszabható bírság összege – a piaci szereplővel szemben az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott bírság alkalmazásán felül – százezer forinttól százmillió forintig terjedhet.”
16. §		
A Get. Vhr. a következő 84/A. §-sal egészül ki:
„84/A. § Negyedéves kapacitáskiosztás vagy -aukció esetén az érintett rendszerüzemeltető a gázévből hátralévő
valamennyi negyedévre vonatkozóan is köteles negyedéves kapacitást felajánlani.”
17. §		
A Get. Vhr. 115/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói kezdeményezést az elosztó a rendelkezésére álló műszaki adatok
figyelembevételével (beépített gázmérő névleges teljesítménye, üzemelő berendezések száma, teljesítménye, éves
gázfelhasználás) 30 napon belül felülvizsgálja.”
18. §		
A Get. Vhr. 121. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyes az üzletszabályzatát – a Hivatal jóváhagyó határozatának keltétől számítva – legalább félévente
felülvizsgálja. Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok
változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses
rendszerekre. Ha a felülvizsgálat során az engedélyes megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat
tartalmát lényegesen érinti, a módosítást átvezeti, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, alkalmazni
kívánt üzletszabályzat tervezetét a 123. § szerinti egyeztetést követően haladéktalanul benyújtja a Hivatalhoz
jóváhagyásra. Amennyiben a felülvizsgálat alapján nem indokolt az üzletszabályzat módosítása, az engedélyes erről
írásbeli nyilatkozatot tesz a Hivatal felé.”
19. §		
A Get. Vhr. 123. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatának jóváhagyott módosításáról honlapján és
ügyfélszolgálatán közzétett, továbbá – amennyiben az engedélyes a felhasználóval történő kapcsolattartás
keretében azzal rendelkezik – a felhasználó elektronikus levélcímére megküldött rövid, a módosítás lényegét
bemutató tartalmi összefoglalóban tárgykörönként megjelöli azon üzletszabályzati rendelkezéseket, amelyek
a felhasználók jogait vagy kötelezettségeit közvetlenül érintik. A honlapon és ügyfélszolgálaton történő tájékoztatás
közzétételének időtartama legalább 3 hónap.”
20. §		
A Get. Vhr. 168. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ez a rendelet a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó
üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017.
március 16-i (EU) 2017/459 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”
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21. §
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(1) A Get. Vhr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(2) A Get. Vhr. 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(3) A Get. Vhr. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

22. §		
A Get. Vhr.
a)
50/B. § (1) bekezdés a) pontjában az „ötszázmillió” szövegrész helyébe a „kettőmilliárd” szöveg,
b)
50/B. § (2) bekezdésében a „b) pontjában” szövegrész helyébe az „a) pontjában” szöveg,
c)
56. § (4) bekezdés b) pontjában a „jogosultság fennállását” szövegrész helyébe a „jogosultság, tény
fennállását” szöveg,
d)
72/A. § (1) és (3) bekezdésében és 84. §-ában az „a 984/2013/EU” szövegrészek helyébe az „az (EU) 2017/459”
szöveg,
e)
8. számú melléklet I. Általános rendelkezések alcímében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe
a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg,
f)
15. számú mellékletében foglalt táblázat C:7 és D:7 mezőjében az „előző órában” szövegrészek helyébe
az „a gázórát megelőző harmadik óra első fél órájában” szöveg
lép.

4. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az ágazati kijelölő hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a kockázati tényezők
változása, illetve új fenyegetettségi környezet kialakulása hatással lehet az üzemeltető által lefolytatott legutolsó
azonosítás eredményére, kötelezi az üzemeltetőt, hogy 180 napon belül nyújtson be azonosítási jelentést az érintett
rendszerelemek vonatkozásában.”

5. Az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő
szabályokról szóló 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
Az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról szóló
26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet]
a)
1. § (1) bekezdésében az „ , a projekttagra és a földgázterület tekintetében a központi adatgyűjtő- és
feldolgozó rendszert működtető engedélyesre” szövegrész helyébe az „és a projekttagra” szöveg,
b)
1. § (3) bekezdés 2. pontjában a „rendszerüzemeltető” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltető és
a földgázelosztó” szöveg,
c)
9. § (3) bekezdés c) pontjában a „biztosításnak” szövegrész helyébe a „biztosításának” szöveg,
d)
15. §-ában az „a Hivatalt és a földgázterület vonatkozásában a központi adatgyűjtő- és feldolgozó rendszert
működtető engedélyest” szövegrész helyébe az „és a Hivatalt” szöveg
lép.
25. §		
Hatályát veszti a 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
a)
1. § (3) bekezdés 1. pontja,
b)
2. § (7) és (8) bekezdése,
c)
7. § (1) bekezdésében a „ , valamint a földgázterület vonatkozásában a központi adatgyűjtő- és feldolgozó
rendszert működtető engedélyes” szövegrész,
d)
7. § (3) bekezdése,
e)
8. § (2) bekezdésében a „ , valamint a földgázterület vonatkozásában a központi adatgyűjtő- és feldolgozó
rendszert működtető engedélyes” szövegrész.

6. Záró rendelkezések
26. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3–25. §, továbbá a 27. § e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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27. §		
E rendelet
a)
11. § (6) bekezdése a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1952 európai parlamenti és a tanácsi
rendelet 1–7. cikkének, valamint I. és II. mellékletének,
b)
7. §-a, 8. §-a és 12. § d) pontja a tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi
megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus
létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684
európai parlamenti és tanácsi határozat,
c)
22. § d) pontja a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó
üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. március 16-i (EU) 2017/459 bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez
A Vet. Vhr. 1. számú melléklete a következő 3.6. ponttal egészül ki:
„3.6. Az egyetemes szolgáltató az általános szerződési feltételek megismerését az ügyfélszolgálatán és a honlapján
lehetővé teszi, valamint azt a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésével egyidejűleg a felhasználónak átadja
vagy kérése esetén részére megküldi.”

2. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez
A Vet. Vhr. 2. számú melléklete a következő 7.4. ponttal egészül ki:
„7.4. A hálózati engedélyes az általános szerződési feltételek megismerését az ügyfélszolgálatán és a honlapján
lehetővé teszi, valamint azt a hálózathasználati szerződés megkötésével egyidejűleg a felhasználónak átadja vagy
kérése esetén részére megküldi.”

3. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez
A Vet. Vhr. 21. számú mellékletének „A benyújtandó üzletszabályzat formátumára vonatkozó előírások” alcíme
helyébe a következő alcím lép:

„A benyújtandó üzletszabályzat formátumára vonatkozó előírások
1. Az üzletszabályzatot elektronikus úton, szerkeszthető formában kell jóváhagyásra benyújtani. Az üzletszabályzat
módosításának kérelmezése esetében szükséges korrektúrás változat benyújtása is, amelyben egyértelműen meg
kell jelölni (például színeltéréssel) a módosításokat, továbbá azok indokát.
2. Az üzletszabályzatokat a kötelező tartalmi követelményeknek megfelelően tartalomjegyzékkel kell elkészíteni,
az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek és a függelékek minden lapján fel kell tüntetni,
hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról van szó. Az üzletszabályzat, a mellékletek és a függelékek minden
oldalán fel kell tüntetni, melyik engedélyes szabályzatáról van szó.
3. A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni szükséges a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási
szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentumot.
4. Ha az üzletszabályzat mérete a Hivatal által megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartás
akkor is, ha az engedélyes a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be.
5. Az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő üzletszabályzatot két, cégszerű aláírással ellátott példányban
papír alapon is be kell nyújtani a Hivatal számára.”
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4. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez
A Vet. Vhr. 24. számú mellékletében foglalt táblázat B:27–F:27 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)
(A jelentéstételért

(3.)

(EU jogszabály címe)

(Jogszabályi hely)

(Adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség)

(Határidő)

felelős
államigazgatási
szerv)

(27.)

(VI.)

Az Európai Parlament
és a Tanács (EU)
2016/1952 rendelete
(2016. október 26.)
a földgáz- és
villamosenergia-árakra
vonatkozó európai
statisztikáról és
a 2008/92/EK irányelv
hatályon kívül
helyezéséről

1–7. cikk,
valamint
I. és II.
melléklet

A tagállam egy
független statisztikai
szerve a rendeletben
foglaltak szerint
adatokat állít össze
a földgáz- és
a villamosenergiaárakról, a hálózati
költségekkel, adókkal,
díjakkal, illetékekkel és
terhekkel kapcsolatos
összetevőkről
és fogyasztási
mennyiségekről,
majd a rendeletben
foglaltak szerint
benyújtja
az Eurostathoz.

A rendelet
5. cikk
(2) bekezdése
szerinti
referenciaidőszakokat
követő három
hónapon
belül

Hivatal

5. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez
A Get. Vhr. 1. számú melléklete a következő 8.9. ponttal egészül ki:
„8.9. A földgázelosztó az általános szerződési feltételek megismerését az ügyfélszolgálatán és a honlapján lehetővé
teszi, valamint azt az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésével egyidejűleg a felhasználónak átadja vagy
kérése esetén részére megküldi.”

6. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez
A Get. Vhr. 2. számú melléklete a következő 3.4. ponttal egészül ki:
„3.4. Az egyetemes szolgáltató az általános szerződési feltételek megismerését az ügyfélszolgálatán és a honlapján
lehetővé teszi, valamint azt az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg a felhasználónak átadja
vagy kérése esetén részére megküldi.”

27487

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 152. szám

7. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez
1. A Get. Vhr. 4. számú mellékletének „A benyújtandó üzletszabályzat formátumára vonatkozó előírások” alcíme
helyébe a következő alcím lép:

„A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások
1. Az üzletszabályzatot elektronikus úton, szerkeszthető formában kell jóváhagyásra benyújtani. Az üzletszabályzat
módosításának kérelmezése esetében szükséges korrektúrás változat benyújtása is, amelyben egyértelműen meg
kell jelölni (például színeltéréssel) a módosításokat, továbbá azok indokát.
2. Az üzletszabályzatokat a kötelező tartalmi követelményeknek megfelelően tartalomjegyzékkel kell elkészíteni,
az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek és a függelékek minden lapján fel kell tüntetni,
hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról van szó. Az üzletszabályzat, a mellékletek és a függelékek minden
oldalán fel kell tüntetni, melyik engedélyes szabályzatáról van szó.
3. A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási
díj átutalását igazoló dokumentumot.
4. Ha az üzletszabályzat mérete a Hivatal által megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartás
akkor is, ha az engedélyes a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be.
5. Az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő üzletszabályzatot két, cégszerű aláírással ellátott példányban
papír alapon is be kell nyújtani a Hivatal számára.”
2. A Get. Vhr. 4. számú mellékletének „Az üzletszabályzatokkal kapcsolatos egyeztetések dokumentálása” alcíme
helyébe a következő alcím lép:

„Az üzletszabályzatokkal kapcsolatos egyeztetések dokumentálása
Az üzletszabályzatok jóváhagyásra történő benyújtása során csatolni szükséges a társadalmi szervezetekkel
történt egyeztetések eredményeit tanúsító iratokat. Ha a társadalmi érdekképviseletekkel az egyetértés megvan,
azt elegendő röviden jelezni. Ha az egyetértés hiányzik, a kifogásokat – a kifogást tevő pontos megnevezését és
az elutasítás indokát tartalmazó összefoglaló táblázatot – csatolni kell a Vhr. 121. §-ában foglaltaknak megfelelően
jóváhagyásra beterjesztett üzletszabályzat mellékleteként. A csatolt dokumentumot az abban érintett érdekelt felek
aláírásukkal hitelesítik.”

A Kormány 276/2017. (IX. 21.) Korm. rendelete
a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
2. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja
az EGT-állampolgár:)
„d) amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése szerint
öregségi teljes nyugellátásban részesül.”
2. §		
Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelete
a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló
215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 7. § (4) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel az országos sportegészségügyi hálózat
keretében kerül sor a versenyzők és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott sportszakemberek sportorvosi
vizsgálatára, valamint – versenyzők esetén – a sportorvosi engedélyek kiadására.”
2. §		
Az R. „A sportorvos feladatai” alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az 5. § a), b) és h) pontjában foglalt feladatokat az amatőr sportoló háziorvosa, házi gyermekorvosa is elláthatja.
(2) Ha a háziorvos, házi gyermekorvos vállalja az 5. § a), b) és h) pontjában foglalt feladatok ellátását, erről írásban
tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét és az OSEI-t. A háziorvos, házi gyermekorvos nevét, rendelésének
helyét és idejét a települési önkormányzat jegyzője a háziorvosi szolgálat hivatalos honlapján vagy más módon,
valamint az OSEI a hivatalos honlapján közzéteszi.”
3. §		
Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A sportorvosi vizsgálatot – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az OSEI sportegészségügyi
szakrendelésének sportorvosai, valamint az országos sportegészségügyi hálózat területileg, illetve a fővárosban
a kerületileg illetékes sportorvosai végzik az OSEI szakmai irányelvei alapján.
(2) A sportorvosi vizsgálatokat – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel − lehetőség szerint mindig azonos sportorvosi
rendelőben, a sportszervezet székhelye, a versenyző lakóhelye, munkahelye vagy az iskola székhelye szerint illetékes
sportorvosok végzik.
(3) A sportorvosi vizsgálatot végző orvosnak – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – sportorvosi szakképesítéssel kell
rendelkeznie.
(4) Az amatőr sportoló sportorvosi vizsgálatát a sportoló háziorvosa vagy házi gyermekorvosa is végezheti
az OSEI szakmai irányelveiben és módszertani leveleiben meghatározott protokoll szerint.
(5) A háziorvos, házi gyermekorvos a (4) bekezdés és a 8. § (1) bekezdése szerinti sportorvosi vizsgálat elvégzését
követő 3 munkanapon belül a Melléklet 1–3. pontja szerinti adatok megküldésével tájékoztatja az OSEI-t.”
4. §		
Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti válogatott keretek tagjai és a 4. § (1) bekezdése szerint kijelölt versenyzők esetében a sportorvosi
vizsgálatokat az OSEI sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai végzik, valamint amatőr sportoló esetén
a sportoló háziorvosa vagy házi gyermekorvosa is végezheti az OSEI szakmai irányelveiben és módszertani
leveleiben meghatározott protokoll szerint.”
5. §		
Az R.
a)
10. § (3) bekezdésében a „vizsgálatot végző sportorvos” szövegrész helyébe a „vizsgálatot végző sportorvos,
háziorvos, házi gyermekorvos” szöveg,
b)
11. § (1) bekezdésében a „sportorvos sportorvosi vizsgálatának” szövegrész helyébe a „sportorvos, a háziorvos
vagy a házi gyermekorvos sportorvosi vizsgálatának” szöveg,
c)
11. § (1) bekezdésében a „8 napon belül a megyei” szövegrész helyébe a „8 napon belül a 3. § (3), illetve
(4) bekezdése szerinti megyei” szöveg,
d)
12. § (1) bekezdésében a „háziorvos végzi” szövegrész helyébe a „háziorvos, házi gyermekorvos végzi” szöveg
lép.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 24/2017. (IX. 21.) BM rendelete
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
módosításáról
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. és
14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 24/2017. (IX. 21.) BM rendelethez
1. A Rendelet Melléklete „U.3. Szervezet, működés” című táblázatának U342 sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„U342

MEGSZŰNT TÉTEL

”

2. A Rendelet Melléklete „U.4. Iratkezelés, ügyvitel” című táblázatának U413 sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„U413

Munkakör átadás-átvétel során keletkezett iratok (a jegyzőkönyvek és mellékletei
kivételével)

5

–”

5

–”

10

–”

3. A Rendelet Melléklete „U.4. Iratkezelés, ügyvitel” című táblázata a következő U416 sorral egészül ki:
„U416

Informatikai üzemeltetés és karbantartási operatív ügyek

4. A Rendelet Melléklete „A.1. Adóigazgatási ügyek” című táblázata a következő A109 sorral egészül ki:
„A109

Mezőőri járulék kivetése, befizetés

5. A Rendelet Melléklete „A.2. Egyéb pénzügyek” című táblázatának A212 sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„A212

MEGSZŰNT TÉTEL

”

6. A Rendelet Melléklete „C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS” című táblázata a következő C135 sorral egészül ki:
„C135

Hadirokkantak, hadiárvák szociális igazgatásával kapcsolatos iratok, határozatok

NS

HN”

7. A Rendelet Melléklete „E.2. Településrendezési és területrendezési ügyek” című táblázata a következő E223 sorral
egészül ki:
„E223

Telekrendezéssel, telekalakítással kapcsolatos iratok

NS

HN”

10

–”

8. A Rendelet Melléklete „E.4. Kommunális ügyek” című táblázata a következő E413 sorral egészül ki:
„E413

Temető ügyek
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9. A Rendelet Melléklete „H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek” című táblázatának H102 sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„H102

Anyakönyv, anyakönyvi alapirat, betűrendes névmutató, családi jogállás rendezésével
kapcsolatos irat, apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartása, teljes
hatályú apai elismerő nyilatkozat, házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésével kapcsolatos jegyzői engedély, felmentés

NS

HN”

10. A Rendelet Melléklete „H.2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek” című
táblázata a következő H204 sorral egészül ki:
„H204

A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek

NS

HN”

11. A Rendelet Melléklete „P) KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS” című táblázatának P119 sora helyébe
a következő rendelkezés lép:
„P119

Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek

30

–”

12. A Rendelet Melléklete „X.3. Fegyveres biztonsági őrség” című táblázatának X301 sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„X301

Fegyveres biztonsági őrség létrehozása, működtetése, megszüntetése, megszűnés

15

–”

13. A Rendelet Mellékletében szereplő táblázatok „Tétel megnevezése” rovatában lévő szövegrész helyébe
az „A központi címregiszterben történő rögzítések, módosítások alapiratai és iratai” szöveg lép.
14. A Rendelet Melléklete
a)
KÜLÖNÖS RÉSZÉNEK H201- sorában az „A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával
kapcsolatos ügyek” szövegrész helyébe az „A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával és
a központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek” szöveg,
b)
KÜLÖNÖS RÉSZÉNEK (ágazati irányítás, szakigazgatás) „H) önkormányzati, igazgatási és rendészeti igazgatás”
című fejezetében a „H.2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek”
szövegrész helyébe a „H.2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával és a központi
címregiszterrel kapcsolatos ügyek” szöveg,
c)
U327 sorában az „Önkormányzatok együttműködésére vonatkozó iratok” szövegrész helyébe
az „Önkormányzatok elvi együttműködésére vonatkozó iratok” szöveg,
d)
U330 sorában az „Alapítványok, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos ügyek” szövegrész helyébe
az „Alapítványok, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elvi ügyek” szöveg,
e)
U350 sorának megőrzési rovatában az „5” szövegrész helyébe a „10” szöveg,
f)
U406 sorában az „Iktató- és mutatókönyv, főnyilvántartó könyv, irattári segédkönyvek” szövegrész helyébe
az „Iktató- és mutatókönyv” szöveg,
g)
U503 sorának megőrzési idő rovatában a „75” szövegrész helyébe az „50” szöveg,
h)
U518 sorának megőrzési idő rovatában a „75” szövegrész helyébe az „50” szöveg,
i)
H301 sorában a „Választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) első eredeti példánya”
szövegrész helyébe a „Választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek)
első eredeti példánya” szöveg,
j)
H302 sorában a „Választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) második
eredeti példánya” szövegrész helyébe a „Választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri és
eredményjegyzőkönyvek) második eredeti példánya” szöveg,
k)
I103 sorának megőrzési idő rovatában az „5” szövegrész helyébe a „10” szöveg
lép.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 372/2017. (IX. 21.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
Dr. Kurucz Györgyöt 2017. október 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. szeptember 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. szeptember 8.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/04000-2/2017.

A köztársasági elnök 373/2017. (IX. 21.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Dezső Tamást 2017. október 15. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. szeptember 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. szeptember 8.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/04001-2/2017.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 374/2017. (IX. 21.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Jakab Csabát 2017. október 1. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. szeptember 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. szeptember 8.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/04122-2/2017.

A köztársasági elnök 375/2017. (IX. 21.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Erdélyi Zoltánt 2017. október 1. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. szeptember 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. szeptember 8.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/04123-2/2017.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A Kormány 1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
a jelentős művészi életúttal rendelkező művészek támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a jelentős művészi életúttal rendelkező művészek számára biztosítandó támogatás feltételeinek
megteremtésével,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében szükséges, legfeljebb évi 200,0 millió forint központi
költségvetési forrás biztosításáról
a)
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetében,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2017. évi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében
b)
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetében,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2018. évi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve gondoskodjon
2019. évtől kezdődően az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében szükséges legalább évi
200,0 millió forint központi költségvetési forrás biztosításáról a mindenkori központi költségvetés XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatosan, a központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest
Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról
A Kormány
1. egyetért az Egészséges Budapest Program keretében előkészített fővárosi és Pest megyei járóbetegszakellátásfejlesztési koncepcióval és ennek keretében az 1. melléklet szerinti beruházások megvalósításával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
az 1. melléklet szerinti beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosításáról a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím,
25. Egészséges Budapest Program jogcímcsoport javára az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2017. évben 273 848 452 forint,
b)
a 2018. évben 5 123 564 647 forint,
c)
a 2019. évben 9 222 637 523 forint,
d)
a 2020. évben 6 529 535 218 forint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a)–b) alpontok tekintetében a felmerülés ütemében
a c)–d) alpontok tekintetében a 2019. évi és a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
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3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az informatikai fejlesztések tekintetében a nemzeti fejlesztési
miniszter bevonásával – gondoskodjon az 1. mellékletben meghatározott fejlesztések 2017. évi megkezdéséről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozathoz
Az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztések
Fejlesztést igénylő
szakrendelő és fejlesztés

Fejlesztés bruttó
Fejlesztés rövid tartalma

megnevezése

összege
(Ft)

1

A járóbeteg-szakrendelő épület teljes építészeti felújítása,
klimatizálása, energetikai korszerűsítése. A Szent János Kórház
Semmelweis Egyetem szakrendeléseinek ütemezett átköltöztetése a Semmelweis
Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb járóbeteg-szakrendelőibe.
Kútvölgyi Klinikai
Diagnosztikai és terápiás eszközpark cseréje és fejlesztése
Tömb – XII. kerületi
(digitális RTG, ultrahang), szakrendelők bútorzatának
(Hegyvidéki)
szakrendelő kialakítása modernizálása.
Informatikai rendszer eszközparkjának korszerűsítése,
beteghívó rendszer kiépítése.

2

II. kerület
Egészségügyi
Szolgálat – integrált
járóbeteg-szakellátás
megvalósítása

3

Az Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos
XI. kerületi Újbudai
Sebészet céljára meglévő épület teljes felújítása, átalakítása,
Gyermek Egészségügyi
a gyermekgyógyászati járóbeteg-szakellátás struktúrájának
Központ és Egynapos
bővítése, az orvosszakmai berendezések beszerzése, egynapos
Sebészet kialakítása
sebészet kialakítása, informatikai eszközpark fejlesztése.

4

A Zuglói Egészségügyi
Direkt digitális röntgen technológia több telephelyen történő
Szolgálat
kiépítése és integrációja, informatikai eszközök és hálózat
orvostechnikai és
korszerűsítése.
informatikai fejlesztése

5

Misszió Egészségügyi
Központ fejlesztése –
Veresegyház

Egynapos sebészet és rehabilitációs nappali ellátás
korszerűsítése új épületrész felépítésével, rehabilitációt és
ápolást segítő orvosi eszközök beszerzése, épületgépészeti
felújítás, képalkotó digitális technológia bevezetése,
informatikaihálózat-fejlesztés.

430 391 110

6

Szakorvosi
Rendelőintézet
Szigetszentmiklós
fejlesztése

Új épületrész építése és felszerelése, külső telephelyek
integrációja, képalkotó diagnosztika és emlőszűrések
fejlesztése, informatikai eszközök modernizálása.

352 007 170

A II. kerületi Frankel Leó utcában új, többemeletes,
korszerű szakrendelő épület megépítése, külső telephelyek
átköltöztetése, az orvostechnikai eszközök modernizálása,
egynapos sebészet és kúraszerű ellátások fejlesztése,
informatikai rendszer eszközparkjának korszerűsítése.

9 365 533 430

6 808 627 130

1 895 000 000

511 740 000
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Fejlesztést igénylő

Fejlesztés bruttó

szakrendelő és fejlesztés

Fejlesztés rövid tartalma

megnevezése

összege
(Ft)

7

Kőbányai Egészségház
eszközfejlesztése –
Bajcsy-Zsilinszky
Kórház

8

Általános tervezési és beruházási céltartalék (5%)

Az 1201/2017. (IV. 10.) Korm. határozat 4. pontjában foglaltak
szerint a kialakítandó új szakrendelő orvostechnológiai és
informatikai felszerelése, bútorzat beszerzése.

ÖSSZESEN

779 287 000

1 007 000 000
21 149 585 840

A Kormány 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás programelemeinek
megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről
A Kormány
1. áttekintette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) elhelyezése a Ludovika Campusban állami
beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előrehaladását, és egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében további
programelemek valósuljanak meg, továbbá kiemelt célnak tekinti, hogy az Orczy-kert beépítettsége az eddig
tervezetthez képest ne növekedjen, valamint hogy a jelenleginél több, illetve magasabb minőségű zöldfelületet és
a lakosság számára is használható szabadidős és sportterületet alakítsanak ki;
2. egyetért azzal, hogy az Egyetem egységes elhelyezése érdekében a Beruházás keretében – a már átadott, valamint
a kivitelezés alatt lévő programelemek mellett – a következő, további fejlesztési elemek is megvalósuljanak:
a)
a Beruházás 1. ütemének részeként az Egyetem hallgatói és a szélesebb közönség, mindenekelőtt a környék
lakói életminősége javításának érdekében az Orczy-kert sport- és rekreációs célú rekonstrukciójának, illetve
a Ludovika Campus területrendezésének keretein belül
aa)
a park zöldfelületi rendszerének és a Ludovika térnek a tér történeti állapotához igazodó, a jelenkor
követelményeivel összhangban lévő megújítása és fejlesztése,
ab)
a meglévő tó csónakázásra is alkalmassá tétele és funkcióbővítő rekultivációja,
ac)
az Orczy-kertnek a Sportközpont, az Orczy úti kollégium, az Orczy út és a Diószeghy Sámuel utca
által határolt, mintegy 10 000 m2 nagyságú területén kültéri tornapálya és fitneszpark, játszótér,
időmérésre is alkalmas rekortánburkolatú futópálya, valamint egyéb szabadidős funkciók
létrehozása a közparkba illeszkedő módon,
ad)
az Orczy-kertet határoló kerítés egyes szakaszainak felújítása, illetve új kerítés építése az ac) alpont
szerinti szabadidős terület mentén, a történeti hagyományokhoz és a kortárs épületegyütteshez
igazodva,
ae)
a vívóterem eredeti állapotnak megfelelő helyreállítása, egyetemi vívóklub funkcióval,
af )
a Ludovika Főépület udvari bevilágítóinak átalakítása;
Felelős:
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2018. március 31.
b)
a Beruházás 2. ütemének részeként valamennyi, a katasztrófavédelmi speciális képzési központhoz szükséges
létesítmény megvalósítása, beleértve a következőket:
ba)
a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor utca 3/b szám alatti ingatlanrész bontása,
bb)
a katasztrófavédelmi speciális képzési központ épületének megvalósítása, továbbá
bc)
a katasztrófavédelmi speciális képzési központ közvetlen környezetének és az Orczy-kert
Füvészkerttel szemközti parkfelületének rendezése, valamint az Orczy-kert és a Füvészkert között
gyalogoskapcsolat megteremtése;
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3. felhívja az Egyetem fenntartói jogait gyakorló minisztereket, hogy az 1. pont megvalósítása érdekében segítsék
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) munkáját, és
biztosítsák, hogy az Egyetem tegye meg az ehhez szükséges intézkedéseket;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
4. támogatja a Beruházás 2. üteme során a hadtudományi és honvédtisztképző speciális bentlakásos képzési
központ elhelyezésével kapcsolatban az előkészítő munkák folytatását, és egyetért annak megvalósításával, azzal,
hogy a kollégiumi, az igazgatási, valamint egyes oktatási funkciók a Ludovika Campusba, illetve annak közvetlen
környezetébe legyenek telepítve, betartva az 1. pontban foglalt beépítettség növelésére vonatkozó tilalmat;
5. felhívja a kormánybiztost, hogy gondoskodjon a Beruházás 2. ütemének a 2. pont b) alpontjában foglaltak szerinti
megvalósításához szükséges intézkedések előkészítéséről, valamint a megvalósítás irányításáról;
Felelős:
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
a Beruházás 2. ütemének megvalósítása során folyamatos
6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a Beruházás 1. ütemének 2. pont a) alpontjában meghatározott fejlesztési elemeinek
megvalósítása, továbbá a Beruházás 2. ütemének 2. pont b) alpont ba) alpontja szerinti munkák elvégzése érdekében
1400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati
intézkedések alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 46. Ludovika Campus jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. június 30.
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyék meg a szükséges
intézkedéseket a Beruházás 2. üteme előkészítése – ideértve a 2. pont b) alpont bb) és bc) alpontja szerinti munkák
teljes körű előkészítését (tervpályázat, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és jóváhagyása), továbbá a 4. pont
szerinti előkészítést – érdekében 1000,0 millió forint összegű forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap cím terhére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 46. Ludovika Campus jogcímcsoport javára további 1800,0 millió forint összegű forrás
rendelkezésre állásáról a Beruházás 2. üteme 4. pont szerinti előkészítése érdekében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. július 31.
9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel – az Egyetemmel kötött megállapodás
módosítása útján biztosítsa a Beruházás valamennyi, azaz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika
Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és
források biztosításáról szóló 1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 1. pontjában, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. ütemében szereplő programelemek megvalósításával
összefüggő intézkedésekről szóló 1844/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pontjában, valamint jelen határozat
2. pontjában meghatározott programelemeinek egységes kezelését és finanszírozását;
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Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
10. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva
a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 46. Ludovika Campus jogcímcsoport kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek mértékét
a 2018. évre 6800,0 millió forintban állapítja meg;
11. felhívja a kormánybiztost, hogy az Egyetem fenntartói jogait gyakorló miniszterek bevonásával tegye meg
a szükséges intézkedéseket az Egyetem és Budapest Főváros Önkormányzata által a Ludovika tér használata és
fenntartása tárgyában kötött megállapodásnak a Ludovika tér 2. pont a) alpont aa) alpontja szerinti megújítását és
fejlesztését lehetővé tevő módosítása érdekében.
Felelős:
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Fejezet

Cím

Alcím

szám

szám

szám

Államháztartási
egyedi azonosító
XI.

30

333751
32

297102

1

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

név

név

név

cím

cím

előir.

csop.
szám

szám

szám

46

K6

1

Jog-

Jog-

cím

cím

KIADÁSOK

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Ludovika Campus
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő
évre
áthúzódó
hatása

Beruházások

1 400,0

Egyéb működési célú kiadások

1 400,0

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

Államháztartási
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

szám

szám

szám

cím
csop.
szám

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.
név

cím
név

Jog-

Jog-

cím

cím

csop.
név

név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet

Cím

Alcím

szám

szám

szám

Államháztartási
egyedi azonosító
XI.

30

1

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

név

név

név

cím

cím

előir.

csop.
szám

szám

szám

333751
46
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

évre
áthúzódó
hatása

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Ludovika Campus

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.

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 400,0

Összesen

I.n.év
1 400,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 400,0
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A Kormány 1675/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami
támogatás felhasználása kapcsán szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. megállapítja, hogy a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonverseny, a 2016. évi Magyar Triatlon
Szövetség kiemelt nemzetközi triatlonversenyei, a 2017. évi ITU Világkonferencia és a 2016. évi Tour de Hongrie
nemzetközi országúti kerékpáros körverseny megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló
1378/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 2. pont a) alpontjában foglalt feladat végrehajtása érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési
maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.)
Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti forrás a Magyar Triatlon Szövetség részére biztosításra került;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a támogatás célszerű felhasználása kapcsán szükséges valamennyi
intézkedést tegye meg, ennek eredménytelensége esetén haladéktalanul kezdeményezze az állami támogatásnak
– az erről szóló szerződésben rögzített feltételekkel és módon történő – visszafizetését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. november 10.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1676/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti
előirányzat-átcsoportosításokról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva,
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím,
1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport terhére,
1. a Munkácsi Megyei Gyermekkórház tetőszerkezete felújításának támogatása céljából a Kvtv. 1. melléklet
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 4 000 000 forint,
2. Kárpátalja egészségügyi és oktatási közintézményeihez kapcsolódó eszközbeszerzés és az épületek felújításának
támogatása céljából a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 4. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés alcím, 5. Keleti
Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában jogcímcsoport javára 26 000 000 forint,
valamint
3. Ungváron az I. hUNGary fest magyar fesztivál megrendezésének támogatása céljából a Kvtv. 1. melléklet
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 500 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

27500

1. melléklet az 1676/2017. (IX. 21.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím

Alcím

szám szám

Jogcím

Jogcím

csop. szám
szám
XI.

30

228895

3

1

Kiemelt
előir.

K5

7

név

Alcím
név

Jog-

Forintban

Jog-

A módosítás jogcíme

cím

cím

KIADÁSOK

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

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

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő
évre
áthúzódó
hatása

Egyéb működési célú kiadások

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-30 500 000

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

2

347295

név

Cím

szám

XVIII.
004118

Fejezet

4

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

5

K3
K8

Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

500 000
4 000 000

K8

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában
Egyéb felhalmozási célú kiadások

26 000 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Forintban

Államháztartási
egyedi

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

azonosító

Jogcím

Jogcím

csop. szám

Kiemelt
előir.

Fejezet
név

Cím
név

szám

szám
XI.

30

228895

3

4

Jogcím

TÁMOGATÁS

név

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó
hatása

név

1

5

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-30 500 000
4 500 000
26 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen

I.n.év
30 500 000

II. n.év

III.n.év
30 500 000

IV.n.év
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347295

2
7

Jogcím
csop.

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

XVIII.
004118

Alcím
név

27501
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A Kormány 1677/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi
joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges
forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2017. évtől a minimálbér- és garantált bérminimum-emeléseknek a gazdálkodásra gyakorolt
közvetlen és közvetett hatásait a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló egyes gazdasági
társaságai esetében ellentételezni szükséges;
2. egyetért azzal, hogy a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló egyes gazdasági társaságok
vonatkozásában a piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása érdekében az 1. pontban foglaltakon
túlmenően bérfejlesztést szükséges végrehajtani a 2017. évtől kezdődően;
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a honvédelmi miniszterrel együttműködve – gondoskodjon
a honvédelmi miniszter tulajdonosi és tagsági joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok részére az 1–2. pontokban
megfogalmazottak végrehajtása érdekében 2017. évben 2 563 900 000 forint forrás biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1678/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
1. A Kormány Hosszúhetény Községi Önkormányzat ügylete esetében az adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében előírt
adatszolgáltatás elmulasztásának indokait elfogadja.
2. A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2017. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

27502

1. melléklet az 1678/2017. (IX. 21.) Korm. határozathoz

1.

1 HUF

fejlesztés

Hitel

Futamideje (év)

Ügylet típusa

Ügylet célja

Fejlesztés adatai

Értéke (Ft)

11

Fejlesztés sorszáma

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Fejlesztés célja

-

-

Jóváhagyott ügylet adatai

Kormány által
Fejlesztési célhoz az engedélyezett fejlesztéshez
ügylet mekkora értékkel
kapcsolódó ügyletérték
járul hozzá

Kormány az ügylethez/
fejlesztéshez hozzájárul
(Igen, Nem, Részben)

2 017

-

-

1

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

17 000 000

17 000 000 Igen

2

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

30 000 000

30 000 000 Igen

8 000 000

8 000 000 Igen

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

109 000 000

109 000 000 Igen

7.7. Város- és település-rehabilitáció

28 700 000

28 700 000 Igen

2.8. Tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

54 000 000

54 000 000 Igen

1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások

20 000 000

20 000 000 Igen

4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének
fejlesztését szolgáló beruházások

27 000 000

27 000 000 Igen

7.7. Város- és település-rehabilitáció

76 000 000

76 000 000 Igen

2.2. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése

13 000 000

13 000 000 Igen

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely
kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

14 000 000

14 000 000 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

25 000 000

25 000 000 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

3 300 000

3 300 000 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

15 000 000

15 000 000 Igen

4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

10 000 000

10 000 000 Igen

1 600 000 000

1 600 000 000 Igen

1.2.

2 018

2 019

2020-tól összesen

-

450 000 000

1.1

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint (Ft)

450 000 000

0

0

0

850 000 000

750 000 000

0

0

900 000 000

0

0

0

1 000 000 000

0

0

0

3
1.3.

4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások
4

1.4.
5
1.5.
6
1.6.
7
1.7.
8
1.8.
9
1.9.
10
1.10.
11
1.11.
12
1.12.

1.13.
14
1.14.
15
1.15.

2.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

3.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

4.

BUDAPEST FŐVÁROS XIX.
KERÜLET KISPEST
ÖNKORMÁNYZATA

1
1 HUF

fejlesztés

Hitel

10

1 600 000 000

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása
2

2 HUF

fejlesztés

Hitel

10

900 000 000

4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások
-

1 HUF

fejlesztés

Hitel

21

900 000 000
-

900 000 000 Igen
-

-

1 000 000 000
1

4.1.

-

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

27 000 000

27 000 000 Igen
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13

22 000 000

22 000 000 Igen

3

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

73 700 000

73 700 000 Igen

4

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

8 000 000

8 000 000 Igen

5

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

176 000 000

176 000 000 Igen

6

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

26 000 000

26 000 000 Igen

7

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

7 000 000

7 000 000 Igen

8

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

28 000 000

28 000 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

6 200 000

6 200 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

1 800 000

1 800 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

3 000 000

3 000 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

3 000 000

3 000 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

6 600 000

6 600 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

3 000 000

3 000 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

20 000 000

20 000 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

8 000 000

8 000 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

22 000 000

22 000 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

33 000 000

33 000 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

10 000 000

10 000 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

7 000 000

7 000 000 Igen

3.5. Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

11 000 000

11 000 000 Igen

3.5. Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

10 700 000

10 700 000 Igen

23

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

12 000 000

12 000 000 Igen

24

2.6. Iskolai tornaterem és kapcsolódó vizesblokk felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

11 000 000

11 000 000 Igen

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
9
4.9.
10
4.10.
11
4.11.
12
4.12.
13
4.13.
14
4.14.
15
4.15.
16
4.16.
17
4.17.
18
4.18.
19
4.19.
20
4.20.
21
4.21.
22
4.22.

4.23.

4.24.

27503

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése
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2
4.2.

27504

25
4.25.
26
4.26.

2.2. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése

30 000 000

30 000 000 Igen

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

15 000 000

15 000 000 Igen

27
4.27.

7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések

24 000 000

24 000 000 Igen

6.2. Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói
rendszerek, hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához
szükséges beruházások finanszírozása

38 700 000

38 700 000 Igen

7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések

97 000 000

97 000 000 Igen

7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések

37 500 000

37 500 000 Igen

5.3. Önkormányzati járóbeteg szakrendelők és szakrendelő-intézetek, szűrőállomások,
gondozók fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

16 000 000

16 000 000 Igen

5.3. Önkormányzati járóbeteg szakrendelők és szakrendelő-intézetek, szűrőállomások,
gondozók fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

25 200 000

25 200 000 Igen

3.4. Szociális, gyermekjóléti feladatok ellátáshoz szükséges gépjármű beszerzés,
felújítás, csere

32 600 000

32 600 000 Igen

3.3. Szociális nappali ellátást biztosító intézmény létrehozását, fejlesztését, felújítását
szolgáló beruházások, valamint , a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

12 000 000

12 000 000 Igen

4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

45 000 000

45 000 000 Igen

4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

50 000 000

50 000 000 Igen

37

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

41 000 000

41 000 000 Igen

1

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

25 000 000

25 000 000 Igen

25 000 000

0

0

0

7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások

20 000 000

20 000 000 Igen

20 000 000

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000 000

0

0

0

28
4.28.
29
4.29.
30
4.30.
31
4.31.
32
4.32.
33
4.33.
34
4.34.
35
4.35.
36
4.36.

4.37.

5.

6.

7.

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

9

25 000 000
2

2 HUF

fejlesztés

Kölcsön

9

20 000 000
1

1 HUF

fejlesztés

Hitel

10

800 000 000

7.9. Települési turisztikai fejlesztés
-

1 HUF

fejlesztés

Hitel

12

800 000 000
-

-

0 Nem
-

-

3 000 000 000
1

8.1.

7.9. Települési turisztikai fejlesztés

24 440 000

24 440 000 Igen

7.9. Települési turisztikai fejlesztés

11 360 000

11 360 000 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

46 121 443

46 121 443 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

11 067 795

11 067 795 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

18 551 067

18 551 067 Igen

2.4. Óvodai tornaszoba, játékszoba és kapcsolódó vizesblokk építése, felújítása

22 859 520

22 859 520 Igen

2
8.2.
3
8.3.
4
8.4.
5
8.5.
6
8.6.
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8.

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

26 815 805

26 815 805 Igen

8

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

2 625 384

2 625 384 Igen

9

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

32 712 453

32 712 453 Igen

10

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

80 631 451

80 631 451 Igen

11

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

27 466 230

27 466 230 Igen

12

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

37 304 005

37 304 005 Igen

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

16 961 493

16 961 493 Igen

8.14.

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

37 400 000

37 400 000 Igen

8.15.

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

41 858 900

41 858 900 Igen

8.16.

5.3. Önkormányzati járóbeteg szakrendelők és szakrendelő-intézetek, szűrőállomások,
gondozók fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

88 638 950

88 638 950 Igen

17
8.17.

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely
kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

15 456 600

15 456 600 Igen

18
8.18.

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely
kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

23 364 850

23 364 850 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

9 704 160

9 704 160 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

8 704 160

8 704 160 Igen

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely
kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

13 283 850

13 283 850 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

8 476 310

8 476 310 Igen

23

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely
kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

32 371 100

32 371 100 Igen

24

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely
kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

28 268 702

28 268 702 Igen

4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

2 519 250

2 519 250 Igen

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

7 832 290

7 832 290 Igen

4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

5 719 450

5 719 450 Igen

8.28.

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

9 021 084

9 021 084 Igen

8.29.

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely
kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

13 618 850

13 618 850 Igen

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
13
8.13.
14

15

16

19
8.19.
20
8.20.
21
8.21.
22
8.22.

8.23.

8.24.
25
8.25.
26
8.26.
27
8.27.
28

29

27505

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése
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7
8.7.

27506

30

4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

9 840 860

9 840 860 Igen

31

4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

3 800 000

3 800 000 Igen

32

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

13 141 350

13 141 350 Igen

33

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

8.30.

8.31.

8.32.

8.33.

8 483 660

8 483 660 Igen

34

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

18 823 266

18 823 266 Igen

35
8.35.

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

7 446 687

7 446 687 Igen

36
8.36.

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

6 232 961

6 232 961 Igen

37
8.37.

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

17 623 773

17 623 773 Igen

38
8.38.

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

5 118 911

5 118 911 Igen

39
8.39.

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

7 249 261

7 249 261 Igen

40
8.40.

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

7 756 096

7 756 096 Igen

41
8.41.

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

12 037 783

12 037 783 Igen

42

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

33 033 382

33 033 382 Igen

3.3. Szociális nappali ellátást biztosító intézmény létrehozását, fejlesztését, felújítását
szolgáló beruházások, valamint , a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

47 365 800

47 365 800 Igen

7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés

85 000 000

85 000 000 Igen

7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés

1 180 463 555

1 180 463 555 Igen

7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés

45 000 000

45 000 000 Igen

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

215 000 000

215 000 000 Igen

4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

104 606 000

104 606 000 Igen

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

145 000 000

145 000 000 Igen

8.34.

8.42.
43
8.43.
44
8.44.
45
8.45.

8.46.
47
8.47.
48
8.48.
49
8.49.
50
8.50.

9.

7.7. Város- és település-rehabilitáció

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

7

321 821 503
-

-

321 821 503 Igen
-

-

485 000 000

485 000 000
1

9.1.

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

5 000 000

5 000 000 Igen

0

0

0
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2
9.2.

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

5 000 000

5 000 000 Igen

44 850 000

44 850 000 Igen

5 000 000

5 000 000 Igen

7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés

70 000 000

70 000 000 Igen

4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

25 000 000

25 000 000 Igen

1.3. Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások

5 000 000

5 000 000 Igen

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

5 000 000

5 000 000 Igen

4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

5 000 000

5 000 000 Igen

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

5 000 000

5 000 000 Igen

9.11.

4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

5 000 000

5 000 000 Igen

9.12.

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

2 000 000

2 000 000 Igen

4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

30 000 000

30 000 000 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

50 000 000

50 000 000 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

170 180 000

170 180 000 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

20 000 000

20 000 000 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

20 000 000

20 000 000 Igen

5.6. Egyéb egészségügyi szolgáltatásfejlesztés

12 970 000

12 970 000 Igen

7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások

40 000 000

40 000 000 Igen

40 000 000

0

0

0

2.7. Tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk építése

44 664 000

44 664 000 Igen

44 664 000

0

0

0

7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások

18 500 000

18 500 000 Igen

18 500 000

0

0

0

4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása,
fejlesztése, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

95 258 300

95 258 300 Igen

95 258 300

0

0

0

3
9.3.

4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások
4

9.4.

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása
5

9.5.
6
9.6.
7
9.7.
8
9.8.
9
9.9.
10
9.10.
11

12

13
9.13.
14
9.14.
15
9.15.
16
9.16.
17
9.17.
18
9.18.

10.

11.

12.

13.

ENESE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

FEHÉRGYARMAT VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

FEHÉRGYARMAT VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

GYÖMRŐ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

GYÖNGYÖS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

15.

GYŐRZÁMOLY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

5

40 000 000
1

1 HUF

fejlesztés

Hitel

6

44 664 000
2

2 HUF

fejlesztés

Hitel

6

18 500 000
1

1 HUF

1 HUF

1 HUF

fejlesztés

fejlesztés

fejlesztés

Hitel

Kölcsön

Hitel

9

10

10

95 258 300
1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

1 040 000 000

0 Nem

0

0

0

0

1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

45 000 000

45 000 000 Igen

45 000 000

0

0

0

1 040 000 000

45 000 000

27507

14.

1

1 HUF

szerződésmódosít
ás – változatlan
ügyletérték
mellett
Hitel

6

-

-

-

27508

16.

GYULA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

-

300 000 000

116 000 000

184 000 000

0

0

1
16.1.

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

70 423 000

70 423 000 Igen

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

8 699 500

8 699 500 Igen

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

56 620 000

56 620 000 Igen

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

56 906 668

56 906 668 Igen

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

50 102 770

50 102 770 Igen

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

40 981 914

40 981 914 Igen

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

16 266 148

16 266 148 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

23 276 000

23 276 000 Igen

23 276 000

0

0

0

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

15 750 000

15 750 000 Igen

15 750 000

0

0

0

9 000 000

9 000 000 Igen

9 000 000

0

0

0

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

33 000 000

33 000 000 Igen

33 000 000

0

0

0

7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések

2
16.2.
3
16.3.
4
16.4.
5
16.5.
6
16.6.
7
16.7.
1

17.

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

21

23 276 000

18.

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

2 HUF

fejlesztés

Kölcsön

21

15 750 000

19.

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Hitel

5

9 000 000

20.

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

7

33 000 000

21.

KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

6

30 000 000

22.

23.

24.

MONOK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVISNYÓ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1
4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások
1

1

1
1 HUF

fejlesztés

Hitel

7

350 000 000
1

1 HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

6

2 000 000
1

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

5

3 000 000
-

1 HUF

fejlesztés

Hitel

10

30 000 000

30 000 000 Igen

30 000 000

0

0

0

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

350 000 000

350 000 000 Igen

350 000 000

0

0

0

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

2 000 000

2 000 000 Igen

2 000 000

0

0

0

3 000 000

0

0

0

500 000 000

0

0

0

4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének
fejlesztését szolgáló beruházások
-

3 000 000
-

3 000 000 Igen
-

-

500 000 000
1

25.1.
2
25.2.
3
25.3.
4
25.4.

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

120 636 212

120 636 212 Igen

12 240 000

12 240 000 Igen

16 200 000

16 200 000 Igen

3.3. Szociális nappali ellátást biztosító intézmény létrehozását, fejlesztését, felújítását
szolgáló beruházások, valamint , a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

12 600 000

12 600 000 Igen

4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

20 643 211

20 643 211 Igen

900 000

900 000 Igen

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése
3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását,
a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye
létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése

5
25.5.
6
25.6.

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
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25.

MÁTÉSZALKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2

8
25.8.
9
25.9.
10
25.10.

26.

27.

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

28.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

5

38 025 000

29.

TISZALÖK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

6

5 109 000

30.

TISZAVASVÁRI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

11

42 000 000

31.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

13

100 000 000

1 HUF

fejlesztés

Hitel

15

150 000 000

178 908 759 Igen

106 849 718

106 849 718 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

26 974 800

26 974 800 Igen

4 047 300

4 047 300 Igen

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

150 000 000

150 000 000 Igen

150 000 000

0

0

0

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

250 000 000

250 000 000 Igen

250 000 000

0

0

0

38 025 000

38 025 000 Igen

38 025 000

0

0

0

5 109 000

5 109 000 Igen

5 109 000

0

0

0

42 000 000

42 000 000 Igen

42 000 000

0

0

0

100 000 000

0

0

0

120 000 000

120 000 000

0

0

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely
kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

1
1 HUF

fejlesztés

Hitel

11

250 000 000
1

1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

3.4. Szociális, gyermekjóléti feladatok ellátáshoz szükséges gépjármű beszerzés,
felújítás, csere

1
4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások
-

1
31.1.
2
31.2.
3
31.3.
4
31.4.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

178 908 759

1

RÁBAPATONA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

32.

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése
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7
25.7.

5
2 HUF

fejlesztés

Hitel

11

240 000 000

-

-

-

-

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

30 000 000

30 000 000 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

16 500 000

16 500 000 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

30 000 000

30 000 000 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

23 500 000

23 500 000 Igen

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

240 000 000

240 000 000 Igen

27509

27510
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A Kormány 1679/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a alapján, tekintettel az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra,
a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2017. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Ügylet adatai

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
Zrt.

1

HUF

fejlesztés

Kölcsön

16

1 000 000 000

2

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapos Holding Közszolgáltató
Zrt.

1

HUF

fejlesztés

Kölcsön

10

36 594 299

3.

KOMLÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

1

HUF

működési

Hitel

2

100 000 000

4.1.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZALAVÍZ ZRT.

1

HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

6

4.2.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZALAVÍZ ZRT.

2

HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

6

4.3.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZALAVÍZ ZRT.

3

HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

4.4.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZALAVÍZ ZRT.

4

HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

4.5.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZALAVÍZ ZRT.

5

HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

4.6.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZALAVÍZ ZRT.

6

HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

Kérelemmel érintett
gazdasági társaság neve

Ügylet célja

Futamideje (év)

GÁRDONY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Önkormányzat neve

Ügylet típusa

Devizanem

1.

Sorszám

Ügylet sorszáma

Jóváhagyott ügylet adatai

A fejlesztés célja

Értéke

Kormány által engedélyezett
fejlesztéshez kapcsolódó
ügyletérték

Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett adósság nagysága szerint

2017

7.9. Települési turisztikai fejlesztés

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális beruházások

1 000 000 000

Igen

-

36 594 299

Igen

36 594 299

2018

583 779 000

-

100 000 000

Igen

100 000 000

26 058 906

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális beruházások

26 058 906

Igen

26 058 906

30 279 504

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális beruházások

30 279 504

Igen

30 279 504

6

38 100 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális beruházások

38 100 000

Igen

38 100 000

6

4 525 499

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális beruházások

4 525 499

Igen

4 525 499

6

73 016 652

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális beruházások

73 016 652

Igen

73 016 652

6

3 410 500

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális beruházások

3 410 500

Igen

3 410 500

2019

2020-tól összesen

416 221 000

-

-
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1. melléklet az 1679/2017. (IX. 21.) Korm. határozathoz

-

27511

27512
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A Kormán y 1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezetben 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az alábbi címekkel
való kiegészítését:
a)
34. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása,
b)
35. Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításának támogatása,
c)
36. Pápa Város Önkormányzata városfejlesztésének támogatása,
d)
37. Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére elrendeli:
a)
az 1. pont a) alpontja szerinti címre az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása érdekében 1000,0 millió
forint,
b)
az 1. pont b) alpontja szerinti címre a közösségi célt szolgáló ingatlanok (hrsz. 56, 895, 1079/1, 1484, 1148)
megújítása céljából 1200,5 millió forint,
c)
az 1. pont c) alpontja szerinti címre a városfejlesztési program folytatásának elősegítése érdekében a 6365/1
helyrajzi számú ingatlan megvásárlásához 460,0 millió forint,
d)
az 1. pont d) alpontja szerinti címre Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatásához 700,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter
a)
a 2. pont szerint átcsoportosított összegek terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül,
előfinanszírozás keretében, egy összegben nyújtson támogatást az érintett önkormányzatok részére, valamint
b)
a támogatások felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön
az önkormányzatokkal;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti támogatást a 3. pont b) alpontja szerinti támogatási
szerződés megkötését követően folyósítsa az önkormányzatok számára.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a 3. pont b) alpontja szerinti támogatási szerződés megkötését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

IX.
346551

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

372028

35

372039

36

350673

37

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Cím
szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

K5

1 200,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások

460,0

Egyéb működési célú kiadások

700,0

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5

Egyéb működési célú kiadások

-3 360,5

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

1 000,0

Pápa Város Önkormányzata városfejlesztésének támogatása

2

Fejezet
szám

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításának támogatása
K8

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
K8

Államháztartási
egyedi

Módosítás
(+/-)

Helyi önkormányzatok támogatásai
34

359017

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozathoz

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Millió forintban, egy tizedessel
Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
3 360,5

III.n.év

IV.n.év

3 360,5
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A Kormány 1681/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
a Nemzeti Földalapkezelő szervezet részére a Magyar Állam képviseletének az International Center for
Settlement Of Investment Disputes (ICSID) előtt indított eljárásban történő ellátásához szükséges forrásnak
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Magyar Állam nevében az International Center for Settlement Of Investment Disputes (ICSID) előtt indított
eljárásban a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet költségei tekintetében szükséges fedezet biztosítása érdekében 450 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel,
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos
kiadások cím, 5. Fejezeti tartalék alcím javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XLIV.
2

296191

XI.
297102

32

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

5

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
Fejezeti tartalék

1

Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

450 000 000

-450 000 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név
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1. melléklet az 1681/2017. (IX. 21.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL

forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

I.n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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
450 000 000

III.n.év

IV.n.év

450 000 000
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A Kormány 1682/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez szükséges
forrás biztosításáról szóló 1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
A hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez szükséges forrás
biztosításáról szóló 1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában
a)
az „1,8 milliárd” szövegrész helyébe a „3,3 milliárd” szöveg,
b)
a „2017. január 15.” szövegrész helyébe a „felmerülés ütemében” szöveg
lép.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1683/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány egyetért azzal, hogy
a)
a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez időarányosan szükséges források biztosításáról
és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
szóló 1434/2014. (VII. 31.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás
összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség
cím, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 756 200 000 forintból 67 500 500 forint
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és
elszámolásra;
b)
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat 1. melléklete
szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett –
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára
átcsoportosított 613 900 000 forintból 168 601 126 forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra;
c)
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 1. melléklete
szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett –
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára
átcsoportosított 10 611 000 000 forintból 2 256 943 719 forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb
feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú
kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra;
d)
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 1. melléklete
szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett –
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára
átcsoportosított 3 925 000 000 forintból 3 840 335 000 forint és a K7. Felújítások kiemelt előirányzat javára
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átcsoportosított 760 000 000 forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt
előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
2. A Budapest I. kerület Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti ingatlanban egyedi belsőépítészeti kialakítás
kivitelezéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1847/2016. (XII. 23.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1847/2016. (XII. 23.) Korm. határozat] 1. pontjában a „kialakítás kivitelezéséhez” szövegrész helyébe a „kialakításhoz”
szöveg lép.
3. A Kormány az 1847/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pontját visszavonja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1684/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyújtandó forrásjuttatásról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére szőlőfelvásárlás céljából
nyújtandó forrásjuttatásról szóló 1811/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott, 2016. évi szüreti
szőlőfelvásárlásra a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: Társaság) nyújtott
1 300 000 000 forint összegű forrásjuttatásból fennmaradt 317 995 000 forintot a Társaság a 2017. évi szüreti
szőlőfelvásárlás céljára használja fel;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Társaság számára 1 000 000 000 forint összegű
tőkeemelés nyújtásáról a 2017. évi szőlőfelvásárlás céljára a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések
növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás,
tőkeemelés, pótbefizetés jogcím kiadási előirányzata terhére azzal, hogy a tőkeemelés összegéből a 2017. évben fel
nem használt rész a további évek szüreti szőlőfelvásárlásai céljából is felhasználásra kerülhet.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1685/2017. (IX. 21.) Korm. határozata
a Nemzeti Borkincstár Program keretében az állami tulajdonban lévő muzeális borok állagmegóvásával
kapcsolatos kormányzati feladatokról
A Kormány a Nemzeti Borkincstár Program végrehajtása keretében a szükséges költségvetési források biztosítása mellett
1. egyetért a Tolcsva 22, 22/A és 23/6/H helyrajzi szám alatti ingatlanok (pince) felújításával és a borok méltó
elhelyezéséhez nélkülözhetetlen infrastrukturális feltételek megteremtésével; a muzeális borok értékmegőrzésével
és állagmegóvásával kapcsolatban a borkészlet laboros műszerekkel történő eredetvizsgálatával, a hatósági
analitikai vizsgálatok elvégzésével, kutatási célú adatbázis kialakításával; a borok állagmegóvásával kapcsolatos
borszakmai, valamint a muzeális tételek hitelesítésével és nyomon követésével összefüggő feladatok ellátásával;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Borkincstár Program végrehajtása érdekében
2017–2019. években gondoskodjon összesen legfeljebb 1 458 563 000 forint többletforrásként történő biztosításáról
az alábbi megosztásban:
a)
a 2017-ben felmerülő feladatok finanszírozására a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet,
1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím javára 24 050 000 forintot, a 2. Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal cím javára 126 556 000 forintot, a 8. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ cím
javára 63 500 000 forintot,
b)
a 2018-ban felmerülő feladatok finanszírozására a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet,
1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím javára 75 950 000 forintot, a 2. Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal cím javára 719 298 000 forintot, a 8. Nemzeti Agrárkutatási is Innovációs Központ cím
javára 190 500 000 forintot,
c)
a 2019-ben felmerülő feladatok finanszírozására a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet,
1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím javára 21 683 000 forintot, a 2. Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal cím javára 237 026 000 forintot.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az a) és a b) pont tekintetében a felmerülés ütemében
a c) pont tekintetétben az éves költségvetési tervezés menetében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 102/2017. (IX. 21.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a felsőoktatás területén történő
együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere, illetve a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a felsőoktatás területén történő
együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterrel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
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5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, az igazságügyi minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert,
hogy a megállapodás létrehozását követően a megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 103/2017. (IX. 21.) ME határozata
Magyarország Kormánya és Malajzia között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere, illetve a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek Magyarország Kormánya és Malajzia között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló
megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterrel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, az igazságügyi minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert,
hogy a megállapodás létrehozását követően a megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 104/2017. (IX. 21.) ME határozata
Magyarország Kormánya és Massachusetts Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről
szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere, illetve a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek Magyarország Kormánya és Massachusetts Állam között a felsőoktatás területén történő
együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterrel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
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5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, az igazságügyi minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert,
hogy a megállapodás létrehozását követően a megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 105/2017. (IX. 21.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről
szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere, illetve a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság között a felsőoktatás területén történő
együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterrel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, az igazságügyi minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert,
hogy a megállapodás létrehozását követően a megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

