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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2018. (II. 22.) MNB rendelete
az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről szóló 56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet hatályon kívül 
helyezéséről

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439.  § g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  Hatályát veszti az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről szóló 56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 4/2018. (II. 22.) MNB rendelete
a „FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018” ezüst 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 – a  2018-ban, Oroszországban megrendezésre kerülő FIFA Világbajnokság alkalmából – 
„FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. február 23.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a bal oldali érmemezőben egy sematikus földgömb ábrázolása látható, melyet különböző 

szélességű körvonalakkal megjelenített, stilizált műholdpályaívek vesznek körül. A  földgömb ábrázolásától jobbra 
a  FIFA Világbajnokság hivatalos emblémájának ábrázolása látható. Az  emlékérme szélén, lent, a  bal oldalon 
negyedköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, középen, két egymás alatti vízszintes sorban az „5000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat, mellettük függőleges irányban a „BP.” verdejel és a „2018” verési évszám olvasható. A  verési 
évszámtól jobbra induló körvonal bal szélén, legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel betűit ábrázoló 
mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben – kétszeresen eltolt fázisban megjelenítve – ollózó rúgást bemutató 
labdarúgó ábrázolása látható, fent, az  emlékérme szélén futball-labdával, az  ábrázolás körül a  rúgás irányát és 
a mozdulat lendületét szimbolizáló körvonalakkal. A labdarúgó ábrázolásától balra, három egymás alatti vízszintes 
sorban, balra rendezve a „FIFA”, a „VILÁGBAJNOKSÁG” és a „2018” felirat olvasható. Az emlékérme jobb oldali szélén, 
lent az  emlékérme grafikai tervét készítő Puskás Erika tervezőművész mesterjegye található. Puskás Erika grafikai 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 24. szám 1027

terve alapján az emlékérme gipszmodelljét készítette Kósa István. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2018. február 23-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

1. melléklet a 4/2018. (II. 22.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 4/2018. (II. 22.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2018. (II. 22.) MNB rendelete
a „FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018” 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 – a  2018-ban, Oroszországban megrendezésre kerülő FIFA Világbajnokság alkalmából – 
„FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. február 23.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a bal oldali érmemezőben egy sematikus földgömb ábrázolása látható, melyet különböző 

szélességű körvonalakkal megjelenített, stilizált műholdpályaívek vesznek körül. A  földgömb ábrázolásától jobbra 
a  FIFA Világbajnokság hivatalos emblémájának ábrázolása látható. Az  emlékérme szélén, lent, a  bal oldalon 
negyedköriratban a  „MAGYARORSZÁG” felirat, középen, két egymás alatti vízszintes sorban a  „2000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat, mellettük függőleges irányban a „BP.” verdejel és a „2018” verési évszám olvasható. A  verési 
évszámtól jobbra induló körvonal bal szélén, legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel betűit ábrázoló 
mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben – kétszeresen eltolt fázisban megjelenítve – ollózó rúgást bemutató 
labdarúgó ábrázolása látható, fent, az  emlékérme szélén futball-labdával, az  ábrázolás körül a  rúgás irányát és 
a mozdulat lendületét szimbolizáló körvonalakkal. A labdarúgó ábrázolásától balra, három egymás alatti vízszintes 
sorban, balra rendezve a „FIFA”, a „VILÁGBAJNOKSÁG” és a „2018” felirat olvasható. Az emlékérme jobb oldali szélén, 
lent az  emlékérme grafikai tervét készítő Puskás Erika tervezőművész mesterjegye található. Puskás Erika grafikai 
terve alapján az emlékérme gipszmodelljét készítette Kósa István. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2018. február 23-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

1. melléklet az 5/2018. (II. 22.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
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2. melléklet az 5/2018. (II. 22.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1057/2018. (II. 22.) Korm. határozata
a Budakalász településen megvalósuló iskolaépítéshez szükséges többletforrás biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért a  Budakalász településen megvalósuló új iskolaépület (a továbbiakban: Beruházás) létrehozásához 

szükséges többletforrás biztosításával;
 2.  a Beruházáshoz a 2018. évben – a tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 1 493 663 000 forint központi 

költségvetési forrást biztosít;
 3.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve gondoskodjon 

a  2.  pontban meghatározott összeg rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 54. Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás alcím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő:  a felmerülés ütemében
 4.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott Beruházás megvalósítása és 

a többletforrás biztosítása érdekében kötendő támogatási szerződésben a támogatás összegét 1 488 453 000 forintban 
határozza meg.

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1058/2018. (II. 22.) Korm. határozata
a TRANZIT-KER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Tranzit-Food 
Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való 
stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – szükség szerint az  általa kijelölt személy útján – 
gondoskodjon a Magyarország Kormánya és
a) a TRANZIT-KER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 23.; 

cégjegyzékszáma: 09-10-000052), valamint
b) a  Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:  

4028 Debrecen, Simonyi út 23.; cégjegyzékszáma: 09-09-019144)
között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1059/2018. (II. 22.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló sportfejlesztésekkel összefüggő egyes 
kormányhatározatok módosításáról

 1. A Modern Városok Program keretében a  szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás 
biztosításáról szóló 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat] 
1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 
6. pontjának végrehajtása érdekében a Kormány
a szegedi sportfejlesztések (a továbbiakban együttesen: Beruházások) megvalósítása körében egyetért]
„a) azzal, hogy Szegeden 10 pályás, 50 méteres versenymedencét, 25 × 15 méteres bemelegítő medencét és 
20 × 12,5 méteres tanmedencét, illetve a  hozzá tartozó szükséges infrastruktúrát tartalmazó új versenyuszoda  
(a továbbiakban: Uszoda) kerüljön megvalósításra, amelynek céljára 10 642 981 000 forint összegű költségvetési 
támogatás kerüljön biztosításra – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltak szerint kiadásra kerülő támogatói okirat alapján – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata  
(a továbbiakban: Önkormányzat) mint megvalósító részére az alábbi ütemezés szerint:
aa) a 2018. évben 5 054 981 000 forint,
ab) a 2019. évben 5 588 000 000 forint;”

 2. A 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 
6. pontjának végrehajtása érdekében a Kormány
az Uszoda megvalósítása érdekében]
„b) egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 2017. december 31-én hatályos 
4.  § (2)  bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – az  Uszoda megvalósításához a  2018. évben 
szükséges 5 054 981 000 forint a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény  
(a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére 
kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére,

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a támogatói okiratban foglaltak szerint, a finanszírozási szükséglet felmerülésének 

időpontjában”
 3. A 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 
6. pontjának végrehajtása érdekében a Kormány]
„4. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter számára, hogy – a Modern Városok 
Program Bizottságnak a Korm. rendelet 2017. december 31-én hatályos 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre 
irányuló döntése esetén – az Uszoda megvalósítása érdekében a 2019. költségvetési év kiadási előirányzata terhére 
legfeljebb 5 588 000 000 forint összeg mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon;

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor”

 4. A Modern Városok Program keretében a  szekszárdi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás 
biztosításáról szóló 2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat [a továbbiakban: 2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat] 
1. pont b) alpontjában az „1 148 071 659 forint” szövegrész helyébe az „1 534 177 124 forint” szöveg lép.

 5. A 2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a  Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 8.  pontjának 
végrehajtása érdekében]
„4. egyetért azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Modern Városok Program megvalósításáról 
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2017. december 31-én hatályos 4.  § 
(2)  bekezdése alapján meghozott támogatási döntése esetén – az  uszoda megvalósításához a  2018. évben 



1032 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 24. szám 

szükséges 1 534 177 124 forint a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,  
78. Modern Városok Program jogcímcsoport előirányzat terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a támogatói okiratban foglaltak szerint, a finanszírozási szükséglet felmerülésének 

időpontjában”
 6. A 2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a  Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 8.  pontjának 
végrehajtása érdekében]
„6. engedélyezi a  megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter számára, hogy – a  Modern 
Városok Program Bizottságnak a  Korm. rendelet 2017. december 31-én hatályos 4.  § (2)  bekezdése alapján 
meghozott erre irányuló döntése esetén – az  uszoda megvalósítása érdekében a  2019. költségvetési év kiadási 
előirányzata terhére legfeljebb 1 746 045 505 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon;

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor”

 7. A Modern Városok Program keretében a  nagykanizsai sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás 
biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat [a továbbiakban:  
2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat] 2.  pont b)  alpontjában a  „3 910 020 000 forint” szövegrész helyébe  
a  „4 025 303 000 forint” szöveg, 3.  pont b)  alpontjában a  „2 739 903 000 forint” szövegrész helyébe  
a „2 822 725 000 forint” szöveg lép.

 8. A 2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Magyarország Kormánya és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1496/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 3. pont a) alpontjának végrehajtása 
érdekében a Kormány]
„6. egyetért azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Modern Városok Program megvalósításáról 
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2017. december 31-én hatályos 
4.  § (2)  bekezdése alapján meghozott támogatási döntése esetén – a  Sport- és rendezvénycsarnok-beruházás 
megvalósításához 2018. évben szükséges 4 025 303 000 forint, valamint az  Uszoda-beruházás megvalósításához 
2018. évben szükséges 2 822 725 000 forint a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi  
C. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport előirányzat terhére kerüljön biztosításra az  Önkormányzat 
részére;

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a támogatói okiratban foglaltak szerint, a finanszírozási szükséglet felmerülésének 

időpontjában”
 9. A 2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Magyarország Kormánya és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1496/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 3. pont a) alpontjának végrehajtása 
érdekében a Kormány]
„8. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter számára, hogy – a Modern Városok 
Program Bizottságnak a Korm. rendelet 2017. december 31-én hatályos 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre 
irányuló döntése esetén – a Sport- és rendezvénycsarnok-beruházás, valamint az Uszoda-beruházás megvalósítása 
érdekében a 2019. költségvetési év kiadási előirányzata terhére éven túli kötelezettséget vállaljon;

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor”

 10. A Kormány visszavonja
a) a 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 3. pont a) alpontját,
b) a 2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 1. pont a) alpontját és 3. pontját, valamint
c) a 2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 2. pont a) alpontját, 3. pont a) alpontját és 5. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1060/2018. (II. 22.) Korm. határozata
a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Thália Színház szakmai megújítását támogató fejlesztési programmal (a  továbbiakban: fejlesztési 

program), melynek célja a Thália Színházat és a Mikroszkóp Színpadot befogadó − az ingatlan-nyilvántartás szerint 
a  Budapest VI. kerület, belterület 29086/0/A/1 és 29086/0/A/2 helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben 
a  Budapest VI. kerület, Nagymező u. 22–24. szám alatt található − ingatlanok felújításának, valamint a  szükséges 
színháztechnikai és üzemeltetési beszerzéseknek, fejlesztéseknek a megvalósítása;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális 
szakmai feladatok támogatása alcím, 20.  Thália Színház és a  Mikroszkóp Színpad fejlesztésének támogatása 
jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy − az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával − gondoskodjon 
a  fejlesztési program megvalósításához legfeljebb 985 000 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról 
a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
50.  Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 20. Thália Színház és a  Mikroszkóp Színpad fejlesztésének 
támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. június 1-jét követően a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1061/2018. (II. 22.) Korm. határozata
Csanádpalota Város Önkormányzat működési célú forrásbiztosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 52. Csanádpalota 
Város működési feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Csanádpalota Város működőképességének biztosítása 
érdekében 72 700 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére,  
a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 52. Csanádpalota Város működési feladatainak 
támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére külön pályázat és 
kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes 
feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján 72 700 000 forint támogatást nyújtson Csanádpalota Város 
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Önkormányzat (a  továbbiakban: Önkormányzat) részére, azzal, hogy a  támogatói okiratban a  támogatás 
felhasználási határideje 2018. június 30. napjában kerül rögzítésre;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását 
követően haladéktalanul folyósítsa az Önkormányzat számára.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1061/2018. (II. 22.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

forintban

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

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

374928 52 Csanádpalota Város működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 72 700 000

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -72 700 000

forintban
Államház-

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

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

hatása

forintban

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

72 700 000

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány 72 700 000
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

A miniszterelnök 17/2018. (II. 22.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló 
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter, a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1.  felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és a  Macedón 

Köztársaság Kormánya között a  rendőri együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 3.  felhívom a belügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a szerződés kihirdetéséről szóló törvény tervezetét 
a szerződés szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök


	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2018. (II. 22.) MNB rendelete
	az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről szóló 56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet hatályon kívül helyezéséről

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 4/2018. (II. 22.) MNB rendelete
	a „FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018” ezüst emlékérme kibocsátásáról

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2018. (II. 22.) MNB rendelete
	a „FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

	A Kormány 1057/2018. (II. 22.) Korm. határozata
	a Budakalász településen megvalósuló iskolaépítéshez szükséges többletforrás biztosításáról

	A Kormány 1058/2018. (II. 22.) Korm. határozata
	a TRANZIT-KER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

	A Kormány 1059/2018. (II. 22.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében megvalósuló sportfejlesztésekkel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1060/2018. (II. 22.) Korm. határozata
	a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról

	A Kormány 1061/2018. (II. 22.) Korm. határozata
	Csanádpalota Város Önkormányzat működési célú forrásbiztosításáról

	A miniszterelnök 17/2018. (II. 22.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról


		2018-02-22T17:31:28+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




