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Kormányrendeletek

A Kormány 352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelete
az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5. § és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 31. §
(9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi
szolgáltatók a 2017. augusztus 31-én fennállt, 30 napon belül lejárt tartozásállományuk 50 százaléka, 30 napon
túl lejárt tartozásállományuk 60 százaléka, 60 napon túl lejárt tartozásállományuk 70 százaléka, 90 napon túl
lejárt tartozásállományuk 80 százaléka alapján – ha az meghaladja a 100 000 forintot – működési támogatásban
részesülnek. A támogatási összeg mértékét az egészségügyi szolgáltató Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt
adatszolgáltatásának megfelelően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: finanszírozó) állapítja
meg, és a honlapján közzéteszi. Az e bekezdés alapján nyújtott működési támogatást a 2. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően lehet felhasználni.
(2) Az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló
egészségügyi szolgáltatók az (1) bekezdés szerinti támogatáson túl a finanszírozó honlapján közzétett ösztönző
támogatásban részesülnek, amelyet a 2. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak szerint lehet felhasználni.
(3) Az az állami vagy egyházi tulajdonban álló, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, amelynek
finanszírozása az Összevont szakellátás jogcím előirányzatából történik, a hatékony és fenntartható működést
célzó szakmai megvalósíthatósági tanulmány, hatástanulmány, beruházási terv, kivitelezési terv, vázlatterv,
jóváhagyási terv, engedélyezési terv, valamint az ezekhez kapcsolódó költség- és időkalkulációs terv készítésére,
továbbá a gazdasági és strukturális intézkedéseinek támogatása céljából – a benyújtott gazdálkodási terv alapján –
struktúratámogatásban részesülhet.
(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott egészségügyi szolgáltató az (1), a (2) és a (3) bekezdés alapján
egyaránt részesülhet támogatásban.
(5) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés szerinti támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete
szerinti Célelőirányzatokon belül a Működési és egyéb támogatás előirányzata szolgál.

2. §

(1) Az egészségügyi szolgáltató az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatásokat
a)
a 2017. augusztus 31-én 30 napon túl lejárt szállítói tartozásokra,
b)
a 2017. augusztus 31-én 30 napon túl lejárt egyéb tartozásokra,
c)
a 2017. december 31-éig lejáró szállítói tartozásokra,
d)
a 2017. december 31-éig lejáró egyéb tartozásokra
2017. december 31-éig használhatja fel azzal, hogy a sorrendben következő pontban meghatározott célra csak
akkor használható fel a támogatás, ha a sorrendben azt megelőző pont szerinti tartozását az egészségügyi
szolgáltató már kiegyenlítette.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti működési támogatás intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem használható fel.
(3) Az 1. § (2) bekezdése szerinti ösztönző támogatásnak az (1) bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése után
fennmaradt része intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre is felhasználható.
(4) A finanszírozó az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatást 2017. december 5-ig utalványozza.

3. §

(1) Az 1. § (3) bekezdése szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2017. december 5-ig
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) felé egyedi támogatás iránti kérelmet nyújthatnak
be az egészségügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve, az 1. § (3) bekezdése szerinti célok
megvalósítása érdekében.
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(2) Az ÁEEK az 1. § (3) bekezdése szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók terveit összesíti, és
ezek alapján, a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével a felosztási javaslatát 2017. december 8-ig megküldi
a miniszter részére.
(3) A miniszter engedélyezi a fenntartók által megjelölt egészségügyi szolgáltatók részére a támogatásnak
az egészségügyi szolgáltató és a finanszírozó között kötött támogatási szerződés alapján történő, finanszírozó általi
utalványozását.
(4) A (3) bekezdés szerinti döntésével egyidejűleg, legkésőbb 2017. december 13-ig a támogatott intézmények köréről
és a támogatás mértékéről a miniszter értesíti a finanszírozót.
(5) A (3) bekezdés szerinti döntés alapján támogatásban részesülő egészségügyi szolgáltató a finanszírozóval
2017. december 20-ig támogatási szerződést köt.
(6) A finanszírozó a támogatást – a támogatási szerződések alapján – 2017. december 22-ig utalványozza.
4. §

(1) Az 1. § (1), (2) és (3) bekezdése szerinti támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv
2019. szeptember 30-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja
a minisztert. A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése eredményeképpen feltárt, a támogatás felhasználásával
kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a miniszter
állapítja meg.
(2) A visszatérítendő összeg mértékéről és a visszatérítés határidejéről az egészségügyi szolgáltatót és a finanszírozót
a miniszter értesíti. A finanszírozó jogosult a támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató
részére esedékes havi finanszírozási összegből.

5. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Célelőirányzatok” megnevezésű sora a következő sorral egészül ki:
(Célelőirányzatok)
„Működési és egyéb támogatás

49 100,0”

2. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat
a)
„Méltányossági alapon történő térítések” sorában a „2 611,3” szövegrész helyébe a „2 111,3” szöveg,
b)
„Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység
végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása” sorában az „1 250,0” szövegrész helyébe a „2 250,0”
szöveg,
c)
„13. Célelőirányzatok összesen” sorában a „33 222,9” szövegrész helyébe a „82 822,9” szöveg,
d)
„Járóbeteg szakellátás” sorában a „155 229,3” szövegrész helyébe a „157 344,9” szöveg,
e)
„Fekvőbeteg szakellátás” sorában az „540 015,0” szövegrész helyébe az „542 329,3” szöveg,
f)
„– aktív fekvőbeteg szakellátás” sorában a „454 335,3” szövegrész helyébe a „456 649,6” szöveg,
g)
„Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás” sorában a „70 000,0” szövegrész helyébe a „86 284,6” szöveg,
h)
„18. Összevont szakellátás összesen” sorában a „808 383,4” szövegrész helyébe a „829 097,9” szöveg,
i)
„21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék” sorában a „4 429,9” szövegrész helyébe a „0,0” szöveg,
j)
„Összesen” sorában az „1 121 728,1” szövegrész helyébe az „1 187 612,7” szöveg
lép.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2017. (XI. 29.) MNB rendelete
a „Kossuth tér” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – „Az Országház és környéke” kiemelt nemzeti emlékhely tiszteletére – „Kossuth tér”
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2017. november 30.

2. §

(1) Az emlékérme 90% réz és 10% cink ötvözetéből készült, súlya 18,4 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben az Országház főbejáratához vezető lépcsősor peremén található egyik
bronzoroszlán oldal irányú ábrázolása látható, jobbra Magyarország zászlajával. Az emlékérme szélén, fent,
félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a bronzoroszlán ábrázolásától jobbra lent a „2000” értékjelzés és a „FORINT”
felirat, bal oldalon a „2017” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható, két-két vízszintes sorban. A verdejelben
legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került
elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján a Kossuth Lajos tér ábrázolása látható, a teret déli irányból nézve. Az emlékérme szélén,
félköriratban, fent a „KOSSUTH TÉR”, lent a „NEMZETI EMLÉKHELY” felirat olvasható. A tér ábrázolásában lent, középen
a nemzeti emlékhelyek emblémája, jobb oldalon, a felirat utolsó betűjénél Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye
látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.
4. §		
Ez a rendelet 2017. november 30-án lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 32/2017. (XI. 29.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

Az emlékérme előlapjának képe:

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a …/2017. (XI. …) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

2. melléklet a 32/2017. (XI. 29.) MNB rendelethez
2. melléklet a …/2017. (XI. …) MNB rendelethez

Azemlékérme
emlékérme
hátlapjának
képe:
Az
hátlapjának
képe:
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1861/2017. (XI. 29.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcíme és
Összevont szakellátás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről
A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport 13. Célelőirányzatok jogcím előirányzatának 49 100 000 000 forinttal, valamint 18. Összevont
szakellátás jogcím előirányzatának 5 500 000 000 forinttal történő megemelését az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

LXXII. Egészségbiztosítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

3

201032

Jogcím
csop.
szám

1

263901

Jogcím
szám

13
18

Kiemelt
előir.
szám

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
Célelőirányzatok
Összevont szakellátás

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

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

49 100 000 000

Egyéb működési célú kiadások

5 500 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím
név

csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
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1. melléklet az 1861/2017. (XI. 29.) Korm. határozathoz

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

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
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
54 600 000 000

III. n.év

IV. n.év
54 600 000 000
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A Kormány 1862/2017. (XI. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Radon Cselekvési Terv végrehajtását szolgáló intézkedésekről
A Kormány a lakosság egészségének védelme érdekében és egyben megfelelve az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből
származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom,
a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2013/59/EURATOM tanácsi irányelvben foglaltaknak, a természetes sugárforrásokból származó expozíció hosszú távú
csökkentése érdekében
1. megtárgyalta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megalkotott Nemzeti Radon Cselekvési Tervet
(a továbbiakban: NRCsT);
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az NRCsT-re vonatkozó, az Európai Atomenergia-közösséget
létrehozó szerződés 33. cikke szerinti notifikációs eljárást indítsa meg;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával hajtsa végre
az NRCsT-ben foglalt radonmérő műszerek típusvizsgálati és hitelesítési programját, és készítse el a szükséges
jogszabály-módosításokat;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. december 31.
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a földművelésügyi miniszter bevonásával – az NRCsT
radoncsökkentési intézkedéseinek megalapozása érdekében dolgozzon ki egy országos reprezentatív
radonvizsgálati programot az NRCsT-ben foglaltak figyelembevételével, és annak elfogadása érdekében készítsen
előterjesztést a Kormány részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2018. december 31.
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter,
a földművelésügyi miniszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával a radontól és
az építőanyagtól származó expozíciókra vonatkozó mérési eredmények országos szintű nyilvántartása érdekében
hozzon létre egy központi elektronikus adatbázist az NRCsT-ben foglaltak figyelembevételével;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. december 31.
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a radontól és építőanyagoktól származó sugárterhelés
csökkentésére irányuló intézkedések hatásainak értékelhetősége érdekében dolgozzon ki egy epidemiológiai
vizsgálati programot, és az arról szóló előterjesztést nyújtsa be a Kormány részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzetgazdasági
miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával, a lakosság, a munkáltatók és munkavállalók, valamint
a helyi döntéshozók radonnal kapcsolatos ismereteinek bővítése érdekében dolgozzon ki egy kommunikációs
programot az NRCsT-ben foglaltak figyelembevételével;
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Felelős:

emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2019. december 31.
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter,
valamint az emberi erőforrások minisztere bevonásával az épületek (lakóépületek, középületek, munkahelyek)
radon-expozíciójának csökkentése érdekében, az országos reprezentatív radonfelmérés eredményeire támaszkodva
dolgozzon ki egy radon-csökkentési programot az NRCsT-ben foglaltak figyelembevételével, és annak elfogadása
érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2023. március 31.
9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az országos reprezentatív radonfelmérés eredményeire támaszkodva
vizsgálja meg a hátrányos gazdasági helyzetű, fokozott radon-expozíciójú épületek tulajdonosai körében állami
pénzügyi támogatás bevezetésnek lehetőségét mind a radonmérések, mind pedig a radoncsökkentési intézkedések
bevezetésének elősegítése érdekében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2023. december 31.
10. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és
a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával kövesse nyomon az NRCsT-ben foglaltak végrehajtását, arról
rendszeresen tájékoztassa a Kormányt, és szükség esetén kezdeményezze annak módosítását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2020. december 31., majd azt követően négyévente
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozata
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet
2. pontja alapján a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához
jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges
bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 51 527 600 000 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása
során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013.
(XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1864/2017. (XI. 29.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány „A Visegrádi négyek szerepe és kihívásai az Unióban, illetve a Közép-európai oktatási térben” című
nemzetközi konferenciának a Pécsi Tudományegyetem által történő megszervezése érdekében az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 900 130 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti
általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek,
főiskolák cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668

227 942

XX.

Cím Alcím
szám szám

30

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb működési célú kiadások

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

5

forintban
A módosítás jogcíme

K1
K2
K3
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-1 900 130

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

710 130
241 430
948 570
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1. melléklet az 1864/2017. (XI. 29.) Korm. határozathoz

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Fejezet
szám

XI.
296668
XX.

Cím Alcím
szám szám

30

2

227 942
5
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
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 módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-1 900 130
1 900 130
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
1 900 130

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
1 900 130
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A Kormány 1865/2017. (XI. 29.) Korm. határozata
a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a Magyarok Kijevi Egyesülete kijevi elhelyezésének biztosítása érdekében 81 125 000 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok
támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím terhére és a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. A Kormány a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) kijevi elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről
szóló 1604/2017. (IX. 5.) Korm. határozat 3. pontját visszavonja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLII. A Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLII.
263478
263145
004118

LXV.
XVIII.

Cím
szám

42

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K8

4

K8

2

K6
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-81 125 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-81 125 000

Beruházások
Dologi Kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

72 500 000
8 625 000

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

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B2

Fejezet
név
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1. melléklet az 1865/2017. (XI. 29.) Korm. határozathoz

forintban
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-81 125 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
004118

Fejezet
szám

XVIII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

81 125 000

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

Összesen

I.n.év
81 125 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
81 125 000
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A Kormány 1866/2017. (XI. 29.) Korm. határozata
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím,
3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének
jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-a, valamint a 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás
és működési támogatás jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 47 584 000 000 forint összeggel történő
túllépését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1867/2017. (XI. 29.) Korm. határozata
az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus
Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus
Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 2. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
[A Kormány támogatja, hogy a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus sikeres megvalósítása érdekében
az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye mint az esemény főszervezője a határozat 1. mellékletében foglalt projektekkel,
de különösen a]
„i) Budapest V. kerületi, Szent István tér 15. szám (belterület 24633 hrsz.) alatti társasház (a továbbiakban: Ingatlan)
– főegyházmegyei központ létrehozása érdekében történő – megvásárlásával és felújításával;”
2. A Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával – a 2018. évben gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében
9 250 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások
támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében”
3. A Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy − az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával − a 2019. évben gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében
2 450 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg”
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4. A Korm. határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget
vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében
9 804 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a 2017. évben Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú
programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében”
5. A Korm. határozat az alábbi 11. ponttal egészül ki.
„11. rögzíti, hogy a 2. pont i) alpontban foglalt beruházási célhoz kapcsolódó – Ingatlan tulajdonának
adásvétel útján történő megszerzése érdekében biztosítandó – támogatási jogviszony létesítésének feltétele
a Kedvezményezett által az Ingatlan mindenkori átlagos piaci árának ingatlanszakértővel történő meghatározása.”
6. A Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. A Korm. határozat 7. pontja hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1867/2017. (XI. 29.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozathoz

Kedvezményezett

Projekt címe

Megvalósítás helye

Támogatás 2016

Támogatás 2017

Támogatás 2018

Támogatás 2019

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

1.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

Közösségi terek fejlesztése (Budapest,
Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia)

Budapest

120 000 000

2.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

Az újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit
plébániatemplom műemlékvédelmi
rekonstrukciója

Budapest

290 000 000

3.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A Szent Ferenc sebei templom felújítása

Budapest

300 000 000

4.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

Városmajori templomok örökségvédelmi
felújítása

Budapest

500 000 000

5.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A józsefvárosi Szent József
plébániatemplom örökségvédelmi
fejlesztése

Budapest

6.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A Budapest XII. kerületi, Apor Vilmos tér
9–11. szám alatti, felső-krisztinavárosi
Keresztelő Szent János plébánia közösségi
házának befejezése

Budapest

50 000 000

7.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A Budapest XI. kerület, Gazdagréti út
14. szám alatti, budapest-gazdagréti Szent
Angyalok plébániatemplom (hrsz. 1783/4)
építésének befejezése

Budapest

500 000 000

8.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

Az Oltáriszentség plébánia (hrsz. 28758)
felújítása

Budapest

100 000 000

9.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A Vitéz János Intézetben szállásépület
(hrsz. 16226) kialakítása

Esztergom

250 000 000

10.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A IX. kerületi, Bakáts téri plébániatemplom
(hrsz. 36910) felújítása

Budapest

500 000 000

11.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

Az Üllői úti Örökimádás templom
(hrsz. 37158/0/A/51) megújítása

Budapest

150 000 000

600 000 000

600 000 000
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1 000 000 000

12.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

13.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

14.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

Támogatás 2016

Támogatás 2017

Támogatás 2018

Támogatás 2019

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

Budapest

300 000 000

700 000 000

Kollégium fejlesztése

Esztergom–
Budapesti
Főegyházmegye
területén

500 000 000

1 500 000 000

Lakótelepi templomok felújítási programja

Esztergom–
Budapesti
Főegyházmegye
területén

350 000 000

850 000 000

Esztergom–
Budapesti
Főegyházmegye
területén

Projekt címe

Közösségi terek és játszóterek
infrastruktúrájának kialakítása, eszközök
beszerzése

Megvalósítás helye

15.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

Katolikus táborhely kialakítása

16.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

Egyetemi templom felújítása

Budapest

500 000 000

1 500 000 000

17.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A Budapest V., Szent István tér 15. szám
(24633 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása
és felújítása

Budapest

5 700 000 000

1 000 000 000

Plébánia és közösségi terek fejlesztési
program

Esztergom–
Budapesti
Főegyházmegye
területén

444 000 000

18.

300 000 000
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Kedvezményezett

300 000 000

18.1.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A Budapest-Herminamezői Szentlélek
plébánia felújítási munkálatai

Budapest

70 000 000

18.2.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A Budapest-törökőri Kis Szent Teréz
plébániatemplom felújítása

Budapest

50 000 000

18.3.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A középső-ferencvárosi Páli Szent Vince
plébániatemplom felújítása

Budapest

50 000 000

18.4.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A szentendrei Keresztelő Szent János
plébánia Péter-Pál templom külső felújítása

Szentendre

50 000 000

1 000 000 000
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Projekt címe

Megvalósítás helye

Támogatás 2017

Támogatás 2018

Támogatás 2019

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

1 000 000 000

1 150 000 000

9 250 000 000

2 450 000 000

18.5.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

Az Eucharisztikus Világkongresszus
programjaival összefüggésben
az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye
templomainak nonstop nyitva tartásának
biztosítása érdekében szükséges
infrastrukturális beruházások támogatása
(négy templom)

18.6.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

Rákoscsaba, főplébánia és templom
felújítása

Budapest

34 000 000

18.7.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

Templom felújítása (Budapest-Belvárosi
Templomigazgatóság)

Budapest

30 000 000

18.8.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A Budapest-felsővízivárosi Szent Anna
plébánia és templom felújítási projektje

Budapest

30 000 000

18.9.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A Budapest-tabáni Alexandriai Szent
Katalin plébánia épületének felújítása,
altemplom lejáró kialakítása

Budapest

30 000 000

18.10.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A krisztinavárosi Havas Boldogasszony
plébánia felújítása

Budapest

30 000 000

18.11.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

A Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve
templom belső felújítása

Budapest

30 000 000

19.

Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye

Eucharisztikus Világkongresszus
előkészítési költségei
Összesen

Budapest,
Esztergom

40 000 000

Esztergom–
Budapesti
Főegyházmegye
területén
550 000 000

9 804 000 000

”
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Támogatás 2016
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Kedvezményezett
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A Kormány 1868/2017. (XI. 29.) Korm. határozata
a kolozsvári Iskola Alapítvány ingatlanvásárlásának, valamint oktatási és kulturális célú
ingatlanfejlesztésének támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a kolozsvári Iskola Alapítvány ingatlanvásárlásának, valamint oktatási és kulturális célú
ingatlanfejlesztésének támogatásával;
2. felhívja a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy a Bethlen Gábor Alap Bizottságának közreműködésével
az 1. pont szerinti támogatási célból a Bethlen Gábor Alap nyújtson költségvetési támogatást a kolozsvári Iskola
Alapítvány mint kedvezményezett részére 1 612 000 000 forint összegben a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi
CLXXXII. törvény 3. § b) pont ba) alpontja alapján;
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy gondoskodjon az egyes határon túli támogatási ügyek
forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
3. sorában meghatározott, az Iskola Alapítvány részére biztosított, majd visszatérített, 300 000 000 forint összegű
támogatási összegnek az 1. pont szerinti támogatási célra történő felhasználásáról;
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlanfejlesztés megvalósításához
2017. évben szükséges 227 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlanfejlesztés megvalósításához
2018. évben szükséges 405 000 000 forint rendelkezésre bocsátásáról a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2018. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlanfejlesztés megvalósításához
2019. évben szükséges 680 000 000 forint rendelkezésre bocsátásáról a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló törvényben.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2019. évi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1869/2017. (XI. 29.) Korm. határozata
a Piarista Rend Magyar Tartománya által tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési
Alapból történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Piarista Rend Magyar Tartománya által tervezett beruházás előkészítésével;
2. az 1. pont szerinti beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről
szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés i), k), m), n), o) pontja
szerinti előkészítési fázisaira összesen 1 080 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
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3.
4.

5.
6.

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal,
hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. október 31. napjáig kell megvalósítani;
az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban
foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi
költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások jogcímcsoport
javára összesen a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt
1 080 000 000 forint egyszeri átcsoportosításáról, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési
Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az átcsoportosítás tekintetében azonnal
a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 6. pont a) alpontja szerinti jelentés
tudomásul vételét követő 15 napon belül
egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Piarista Rend Magyar Tartománya valósítsa meg;
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a)
készítsen jelentést a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése
érdekében a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint
a felhasznált forrás összegéről,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti véghatáridő lejártát követő 30 napon belül
b)
az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a beruházás
folytatásának kérdéséről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a jelentés elfogadását követően
		

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.

