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Kormányrendeletek

A Kormány 134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKOH Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés
4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladat: a részben vagy egészben központi költségvetési
támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósítandó, legalább – a Kbt. 16. § (1) bekezdése szerint
számított – 100 millió forint teljes költségigényű építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás-megrendelés
során megvalósított olyan kormányzati kommunikációs feladat, amelynek értéke eléri a nemzeti közbeszerzési
értékhatárt;”
(2) Az NKOH Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. kiemelt fontosságú rendezvényszervezési feladat: olyan rendezvényszervezés,
a) amelyet az 5. § (1) bekezdés a)–d) pontjában fel nem sorolt szervezet valósít meg,
b) amely során a rendezvény összköltségének legalább fele az 5. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott
valamely szervezet által nyújtott támogatás,
c) amely esetében a rendezvény összköltsége a Kbt. 111. § d) pontja szerinti költséget eléri, és
d) amely kormányzati kommunikációs szempontból – így célcsoportjára, jellegére, időtartamára tekintettel –
kiemelt jelentőségű összejövetelen valósul meg.”

2. §		
Az NKOH Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Hivatal az általános politikai koordinációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá
tartozó, kiszolgáló típusú központi hivatalként működő, központi költségvetési szerv.
(2) A Hivatal gazdasági szervezettel nem rendelkezik.”
3. §

(1) Az NKOH Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés e)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kommunikációs beszerzések, a rendezvényszervezéssel vagy szponzorációval összefüggő feladatok beszerzése során
e rendelet előírásai szerint köteles eljárni)
„e) e feladata megvalósítása vonatkozásában az a)–d) pontba nem tartozó szervezet, ha kiemelt fontosságú
ea) kormányzati kommunikációs vagy
eb) rendezvényszervezési
feladatot valósít meg,
f ) az a)–e) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely javára a kormányzati kommunikációs vagy
rendezvényszervezési feladatra vonatkozó közbeszerzési vagy beszerzési eljárást az a)–d) pontba tartozó szervezet
bonyolítja le jogszabály kötelező rendelkezése folytán vagy jogszabályon alapuló megállapodás értelmében,”
(2) Az NKOH Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A kommunikációs beszerzések, a rendezvényszervezéssel vagy szponzorációval összefüggő feladatok beszerzése során
e rendelet előírásai szerint köteles eljárni)
„g) az a)–d) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely a csatlakozást önként vállalja valamely kormányzati
kommunikációs vagy rendezvényszervezési feladat vonatkozásában.”
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4. §		
Az NKOH Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az érintett szervezet köteles a Hivatal által meghatározott útmutató alapján)
„f ) az 1. § (2) bekezdés 10. pont a)–c) alpontjában szereplő feltételek igazolását az e) pont szerinti igény
benyújtásával együtt olyan szponzoráció esetén, amely kiemelt fontosságú rendezvényszervezési feladat
támogatására irányul,”
(a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül megküldeni.)
5. §		
Az NKOH Korm. rendelet 4. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A 10. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, valamint a Hivatal működésével összefüggésben
álló beszerzési eljárás, továbbá az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait akként kell alkalmazni, hogy a közbeszerzési eljárásban,
valamint a szerződésmódosítással összefüggésben csak utólagos ellenőrzés szükséges.
(2) A 10. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, valamint a Hivatal működésével összefüggésben
álló beszerzési eljárás, továbbá az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait nem
kell alkalmazni.
(3) A Hivatal működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás esetében a közbeszerzési értékhatárok alatti
értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.)
Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.
(4) A 10. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, valamint a Hivatal működésével összefüggésben álló
beszerzési eljárás során e rendelet lehetővé teszi az elektronikus közbeszerzési rendszeren kívüli más informatikai
rendszer alkalmazását, ha a más informatikai rendszer megfelel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.
(5) A 10. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, valamint a Hivatal működésével összefüggésben álló
beszerzési eljárás esetében a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.”
6. §		
Az NKOH Korm. rendelet
a)
3. § (3) bekezdésében a „kommunikációs feladatok ellátásával” szövegrész helyébe a „kommunikációs
feladatok és a rendezvényszervezés ellátásával” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „kommunikációs feladatainak” szövegrészek helyébe a „kommunikációs
és rendezvényszervezési feladatainak” szöveg,
c)
4. § (1) bekezdés c) pontjában a „kommunikációs feladatait” szövegrész helyébe a „kommunikációs
és rendezvényszervezési feladatait” szöveg, az „és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékek
beszerzésére vonatkozó” szövegrész helyébe a „valamint az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékek
beszerzésére és a rendezvényszervezés beszerzésére vonatkozó” szöveg,
d)
5. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés f ) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés g) pontja” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti az NKOH Korm. rendelet 13/B. § (4) bekezdése.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 26/2019. (VI. 7.) AM rendelete
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 2. és 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása
1. §		
Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.)
FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 3. § (4) bekezdésében a „Kincstár” szövegrész helyébe
a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg lép.
2. §		
Hatályát veszti a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (6) bekezdése.

2. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély
összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása
3. §

(1) A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.)
FM rendelet] 10. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A támogatási jogosultságok alapján fizetendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást forintban és
dohánytermelőnként, valamint együttműködő termelőnként a 12. §-ban meghatározott keretösszeg, valamint a (3) és
(5) bekezdésben meghatározott összes terület hányadosaként kell megállapítani azzal, hogy az így megállapított összeg
támogatási jogosultságonként]
„e) a 2019. évre benyújtott támogatási kérelmek esetében a Virginia dohány termelésére vonatkozóan legfeljebb
317 630 Ft, a Burley dohány termelésére vonatkozóan legfeljebb 529 383 Ft.”
(2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Virginia dohánytermelőnek vagy a vele együttműködő termelőnek összesen 5000 eurónak megfelelő
forintösszegnek, a Burley dohánytermelőnek vagy a vele együttműködő termelőnek összesen 8333 eurónak
megfelelő forintösszegnek – de legfeljebb a rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási
keret szerinti összegnek – megfelelő támogatás fizethető ki.”
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4. §		
Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A szerkezetátalakítási programban részt vevő dohánytermelő – a 9. § (1) bekezdésében és a 10. §
(6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az őt megillető támogatási jogosultságok aktiválásával és az elsődleges
feldolgozóval kötött tárgyévi szerződésbe foglalt mennyiségű és fajtájú Virginia, illetve Burley dohánytermelésével,
de legfeljebb a 10. § (3) bekezdése szerint megállapított, legalább 0,25 hektár táblaméretű, a tárgyévi egységes
területalapú támogatás vonatkozásában Burley, illetve Virginia dohánytermelés hasznosítással elfogadott terület
után és annak mértékéig, az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosult a 10. § (1) bekezdés
e) pontja szerinti támogatás igénybevételére.
(1a) A 10. § (1) bekezdés e) pontja alkalmazása szempontjából, ha a dohánytermelő és a vele együttműködő
termelő által igényelt támogatás megállapításához a Burley dohánytermelés esetében figyelembe vett Burley
dohánytermelés hasznosítással elfogadott terület nagysága meghaladja a dohánytermelő által a tárgyévben aktivált
Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapját képező terület nagyságát, akkor a többletterület
vonatkozásában sorrendben először az együttműködő termelő, majd a dohánytermelő jogosult Virginia dohány
termelésére vonatkozó támogatásra.
(1b) A 10. § (1) bekezdés e) pontja alkalmazása szempontjából, ha a dohánytermelő és a vele együttműködő
termelő által igényelt támogatás megállapításához a Virgina dohánytermelés esetében figyelembe vett Virginia
dohánytermelés hasznosítással elfogadott terület nagysága meghaladja a dohánytermelő által a tárgyévben aktivált
Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapját képező terület nagyságát, akkor a többletterület
vonatkozásában sorrendben először az együttműködő termelő, majd a dohánytermelő jogosult Burley dohány
termelésére vonatkozó támogatásra.”
5. §

(1) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A dohánytermelő a 9–13. § szerinti támogatás igénylése mellett és azzal egyidejűleg a gazdaságában található
dohányszárító működési költségeinek csökkentése céljából általános csekély összegű támogatást igényelhet
a rendelkezésére álló olyan támogatási jogosultság után, amelyre sem a dohánytermelő, sem a vele együttműködő
termelő nem igényelt mezőgazdasági csekély összegű támogatást, és amellyel kapcsolatban a 4. § (1) bekezdés
c) és d) pontjában foglalt kötelezettségeit a tárgyévben teljesítette (a továbbiakban: szabad támogatási jogosultság).”
(2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti támogatás szempontjából az energiával fűtött dohányszárító működtetésén Virginia,
az (5) bekezdés szerinti természetes dohányszárító működtetésén Burley típusú dohány szárítását kell érteni.”
(3) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az energiával fűtött dohányszárítónként vagy az (5) bekezdés szerinti dohányszárítók falugazdász által igazolt minden
400 légköbmétere után az igényelhető általános csekély összegű támogatás legmagasabb összege]
„b) a dohánytermelő által aktivált és a 4. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség-megosztással nem érintett összes
támogatási jogosultságai számánál öttel kisebb szám megszorozva 300 000 Ft-tal – a 2019. évben Virginia
dohánytermelő által benyújtott támogatás esetén 317 630 Ft-tal, a Burley dohánytermelő által benyújtott
támogatás esetén 529 383 Ft-tal –, de a Virginia dohánytermelő esetében legfeljebb 195 000 euró, a Burley
dohánytermelő esetében pedig legfeljebb 191 666 euró, vagy”
(4) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. §-a a következő (13a) és (13b) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) A (6) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából, Burley dohány szárítása után adható támogatás
esetében, ha a dohánytermelő által igényelt támogatás megállapításához figyelembe vett támogatási jogosultságok
száma meghaladja az (1) bekezdés szerinti szabad támogatási jogosultságok közül a – 13. § (1a) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel megállapított – szabad Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok
számát, akkor a 2019. évtől kezdődően a dohánytermelő a többletjogosultság vonatkozásában jogosult Virginia
dohány szárítására vonatkozó támogatásra.
(13b) A (6) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából, Virginia dohány szárítása után adható támogatás
esetében, ha a dohánytermelő által igényelt támogatás megállapításához figyelembe vett támogatási jogosultságok
száma meghaladja az (1) bekezdés szerinti szabad támogatási jogosultságai közül a – 13. § (1b) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel megállapított – szabad Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok
számát, akkor a 2019. évtől kezdődően a dohánytermelő a többletjogosultság vonatkozásában jogosult Burley
dohány szárítására vonatkozó támogatásra.”
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6. §		
Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2019.
(VI. 7.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2019. (VI. 7.) AM rendelet] megállapított 10. § (1) és (6) bekezdését, 13. §
(1), (1a) és (1b) bekezdését, 14. § (1), (2a), (6), (13a) és (13b) bekezdését a 2019. évtől benyújtott támogatási kérelmek
esetében kell alkalmazni.”

3. A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben
keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló
65/2017. (XII. 22.) FM rendelet módosítása
7. §		
A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk
kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet
6. § (3) bekezdésében a „legfeljebb 1%-kal” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10%-kal” szöveg lép.

4. Az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló
31/2018. (X. 15.) AM rendelet módosítása
8. §		
Az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet 12. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen
legfeljebb 505 442 270 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 293 290 Ft támogatás vehető igénybe.
(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében összesen
legfeljebb 842 349 456 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 211 752 Ft támogatás vehető igénybe.”

5. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása
9. §		
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
[a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 9. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A kifizetési kérelemhez csatolni kell)
„c) a vágóhíd és a létesítmény felügyeletét ellátó hatósági vagy jogosult állatorvos igazolásának eredeti példányát,
amely tartalmazza a levágott baromfi 1. melléklet szerinti megnevezését, darabszámát, vágási életkorát (napokban,
házityúk esetében élethétben) és vágásának időpontját.”
10. §		
A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az igénylőnek – ha a vízellátás saját víznyerőhelyről történik – az általa a takarmányozáshoz használt víz
(1) bekezdésben előírt feltételeknek való megfelelését a támogatási évben legalább egy alkalommal ellenőriztetnie
kell ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratóriummal.”
11. §		
A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló
26/2019. (VI. 7.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2019. (VI. 7.) AM rendelet] megállapított 4. § (1) bekezdését,
5. § (1) bekezdését, 6. § (1) és (7) bekezdését, 8. § (2) bekezdés b) pontját, 9. § (4) és (5) bekezdését, 11. § (5) és
(8) bekezdését, 12. § (2) bekezdését, 13. § (3) és (4) bekezdését, valamint 6. melléklet d) és e) pontját a 26/2019.
(VI. 7.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
12. §		
A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
a)
4. § (1) bekezdésében a „naptári tárgynegyedévenként” szövegrész helyébe a „tárgynegyedévenként” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdésében a „tárgyév április 15-éig” szövegrész helyébe a „támogatási évet megelőző év március
20-ától a támogatási év április 15-éig” szöveg,
c)
6. § (1) bekezdésében a „tárgynegyedévet követő hónap tizenötödik napjáig” szövegrész helyébe
a „tárgynegyedév utolsó napját követő 15 napon belül” szöveg,
d)
6. § (7) bekezdésében a „tárgynegyedévet követő hónap tizedik napjáig” szövegrész helyébe
a „tárgynegyedév utolsó napját követő tizedik napig” szöveg,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

8. § (2) bekezdés b) pontjában a „felügyelő jogosult állatorvosnak” szövegrész helyébe a „létesítmény
felügyeletét ellátó hatósági vagy jogosult állatorvosnak” szöveg,
9. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) és (3) bekezdés” szöveg,
9. § (5) bekezdés a) pontjában a „(2) bekezdés a) és b) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) és
b) pontjában, valamint a (3) bekezdésben” szöveg,
11. § (5) bekezdés b) pontjában a „naposkori letelepítési” szövegrész helyébe a „naposkori letelepítési, házi
tyúknál és növendék pulykánál az átminősítéskori” szöveg,
11. § (8) bekezdésében a „4. §-ban, valamint a (2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe
a „(2)–(4) bekezdésben” szöveg,
12. § (2) bekezdésében a „létesítmény felügyeletét ellátó hatósági állatorvosnak” szövegrész helyébe
a „létesítmény felügyeletét ellátó hatósági vagy jogosult állatorvosnak” szöveg,
13. § (4) bekezdésében az „a (2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdésben” szöveg,
6. melléklet d) pontjában a „növendék és hízott kacsa esetében” szövegrész helyébe a „növendék kacsa
esetében” szöveg,
6. melléklet e) pontjában a „növendék és hízott liba esetében” szövegrész helyébe a „növendék liba esetében”
szöveg

lép.

6. Záró rendelkezés
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

A belügyminiszter 24/2019. (VI. 7.) BM rendelete
a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja, hogy – a magyarországi roma
nemzetiséggel, illetve roma nemzetiségi közösséggel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében –
felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban részesítse a roma
nemzetiségi nevelést, oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, középiskolai
tanulókat.
(2) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 151. §-a tekintetében a roma nemzetiség vonatkozásában
a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által nyújtott ösztöndíj forrása
a XIV. Belügyminisztérium fejezetben lévő Roma Tanulmányi Ösztöndíjak biztosításához szükséges fejezeti kezelésű
előirányzat.
(3) Az ösztöndíj mértéke tanulónként havonta harmincezer forint, mely összeg a megállapítását követő
szeptember 1. napját követő két tanítási évben a tanítási év végéig kerül folyósításra.

2. §

(1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter – legkésőbb minden tanév utolsó napjáig – közzéteszi
a honlapján.
(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázaton részvételre jogosult roma nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű,
nyelvoktató és roma népismereti oktatással rendelkező, illetve érettségi megszerzésére irányuló képzést szervező
középfokú iskolák felsorolását, az ösztöndíj megállapításának és folyósításának e rendeletben meghatározott

3330

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 96. szám

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

(9)
(10)

feltételeit, a pályázat kötelező tartalmát, a benyújtás, továbbá a szerződéskötés határidejét. A pályázat
benyújtásának határideje a meghirdetést követő harmincadik nap.
A pályázaton kizárólag azok a pályázati felhívásban szereplő roma nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató
középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek
a)
roma nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást,
b)
a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű középfokú nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében
roma nemzetiségi lovári és beás nyelvoktató vagy roma népismereti oktatást
folytatnak.
A középfokú iskola az általa kiválasztott – és sorrendbe állítással ajánlott –, legalább két, az érettségi megszerzésére
irányuló képzés utolsó két évfolyamot megelőző évfolyamát végző tanulóval együttesen terjeszti fel pályázatát.
A pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet részt,
a)
aki nyilatkozata szerint a roma nemzetiséghez tartozik,
b)
akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén a 4,00 tanulmányi
átlageredményt eléri,
c)
aki más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül,
d)
aki – törvényes képviselőjével egyetemben – a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul
a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges személyes adatainak kezeléséhez.
A benyújtott pályázati anyag a határidőt követő nyolc napos hiánypótlási határidőn belül kiegészíthető,
módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.
Az ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki
a)
a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül benyújtotta, és
b)
az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel.
Több pályázó esetén az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, védelembe vett, ideiglenes hatállyal
elhelyezett, és ezt a pályázathoz csatolt dokumentummal igazolja.
A tanuló a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelőző két tanévben részesül ösztöndíjban.
Ösztöndíjban középfokú iskolánként legalább négy, ezen belül évfolyamonként legalább kettő tanuló részesülhet.

3. §

(1) A benyújtott pályázatok alapján a miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséről.
(2) A pályázatokat a miniszterhez címezve kell benyújtani a minisztérium honlapján közzétett formátumú, egy
példányban kitöltött, papíralapú formanyomtatványon, a következő mellékletekkel:
a)
a tanuló önéletrajza, melynek része a tanuló részletes – maximum 3 gépelt oldal terjedelmű – továbbtanulási
terve;
b)
a középiskolával fennálló tanulói jogviszonyról szóló igazolás;
c)
a középfokú iskola szándéknyilatkozata arról, hogy szerződésben vállalja az ösztöndíj folyósításában történő
együttműködést;
d)
a középiskolának a 2. § (4) bekezdése szerinti ajánlása, és
e)
a tanuló vagy törvényes képviselője nyilatkozata arról, hogy más forrásból azonos időszakra nézve
tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.
(3) Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvényességének feltétele – a (2) bekezdésben felsorolt
mellékleteken kívül – a tanuló törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban való
részvételéhez, továbbá a 2. § (5) bekezdés c) pontja szerinti nemleges tartalmú nyilatkozattétele.

4. §

(1) Az ösztöndíj csak a pályázatot elnyert tanuló (a továbbiakban: ösztöndíjas), a középfokú iskola és a miniszter
tevékenységét segítő minisztérium közötti, az ösztöndíj folyósításával összefüggő jogokat és kötelezettségeket
tartalmazó szerződés megkötését követően folyósítható.
(2) Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet szerint visszafizetési kötelezettség terheli.
(3) Az ösztöndíjas és a középfokú iskola az ösztöndíj megállapítását követő első tanév végén, valamint az ösztöndíj
támogatással érintett második tanév befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal
összefüggő eseményről, körülményről – közös, időarányos beszámolót készít és nyújt be a miniszternek a 3. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti részletes továbbtanulási tervben foglaltak teljesítéséről. A beszámoló része a teljesítés
dokumentálása, illetve igazolása.
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(4) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, ha az ösztöndíjas
a)
a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már
nem állnak fenn,
b)
nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét,
c)
az ösztöndíjról lemond,
d)
tanulmányi átlaga a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát közvetlenül megelőző 2 évfolyam
bármelyikének végén a 4,00 tanulmányi átlagot nem éri el, illetve az ösztöndíjjal érintett időszak féléves
tanulmányi átlageredménye a 3,5 átlag alá csökken, vagy
e)
olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.
(5) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése esetén – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet szerint – a miniszter a támogatási szerződést felmondja.
(6) A megüresedett ösztöndíjas helyre pályázat nem írható ki.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
6. §		
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében az „alapján” szövegrész helyébe az „alapján – a roma nemzetiség kivételével –” szöveg,
b)
2. § (5) bekezdés a) pontjában a „valamely” szövegrész helyébe az „– a roma nemzetiség kivételével –
valamely” szöveg,
c)
Melléklet V. pontjában a „roma, román” szövegrész helyébe a „román” szöveg
lép.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A honvédelmi miniszter 7/2019. (VI. 7.) HM rendelete
a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet
módosításáról
A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. § 2. és 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 7/2019. (VI. 7.) HM rendelethez
1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat A:12 mezője helyébe a következő mező lép:
(A
1

(12)

Munkakörök megnevezése)

vezető tábori főrabbi

2. Hatályát veszti az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora.
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A pénzügyminiszter 6/2019. (VI. 7.) PM rendelete
a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső
kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és a pénzügyminiszter
irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. § és az 1–3. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet
I. pont 28. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer
témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 11. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(2) A miniszter kijelöli a Központ által felkérhető oktatókat.
(3) A (2) bekezdés alapján kijelölt oktatók kötelesek részt venni ÁBPE-továbbképzés I., az ÁBPE-továbbképzés I.
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére, és az ÁBPE-továbbképzés II. témakörben szervezett
oktatói továbbképzésen.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott kijelöléssel az oktatók mentesülnek a Bkr. 12. § (1) és (2) bekezdésében és
az e rendelet 7. §-ában meghatározott továbbképzési kötelezettség alól.”
2. §

(1) A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 9. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2019. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 2. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2019. október 1-jén lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat
34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Jogcímcsoport

Alcím

Cím

Áht. azonosító

Európai uniós
forrásból
Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási

Rendelkezésre

Visszafizetés

előleg

bocsátás módja

határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

34.

209511

Pénzbeli kárpótlás folyósítási
költségei

Az előirányzat a pénzbeli

A folyósítást

A folyósítás
havonta,

kárpótlási előirányzatokkal

végző szerv

összefüggő igazgatási feladatok

folyósítási

egyenlő

elvégzésével kapcsolatos

költségtérítésben

részletekben

költségek fedezetéül szolgál.

részesül.

történik.
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1. melléklet a 6/2019. (VI. 7.) PM rendelethez

Kincstár

3333

3334

2. melléklet a 6/2019. (VI. 7.) PM rendelethez
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat
a következő 0a–0c. sorral egészül ki:
(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Jogcímcsoport

Alcím

Cím

Áht. azonosító

Európai uniós
forrásból
Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők

Támogatás

Támogatási

Rendelkezésre

Visszafizetés

köre

biztosításának módja

előleg

bocsátás módja

határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

A babaváró támogatásról szóló
44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
0a.

379828

Babaváró támogatás banki

(a továbbiakban: 44/2019.

költségtérítése

Korm. rendelet) alapján
a jogosultak számára a banki
költségtérítés biztosítása.
A 44/2019. Korm. rendelet alapján

0b.

379817

Babaváró támogatás tartozások

a jogosultak számára a tartozás

elengedése

elengedésből adódó elszámolás
biztosítása.

A 44/2019.
Korm. rendelet
23. § (3) bekezdése
szerinti
hitelintézet.
A 44/2019.
Korm. rendelet
21. § (4) bekezdése
szerinti
hitelintézet.
A 44/2019.

0c.

379284

Babaváró támogatás

A 44/2019. Korm. rendelet alapján

kamattámogatása

a kamattámogatás biztosítása.

Korm. rendelet
13. § (1) bekezdése
szerinti
hitelintézet.

A 44/2019.
Korm. rendelet
23. § (3) bekezdése
szerint.

A 44/2019.
Korm. rendelet
21. § (4) bekezdése
szerint.
A 44/2019.
Korm. rendelet
13. § (1) bekezdése
szerinti hitelintézet.

A 44/2019.
Korm. rendelet
23. §

Kincstár

(3) bekezdése
szerint.
A 44/2019.
Korm. rendelet
21. §

Kincstár

(4) bekezdése
szerint.
A 44/2019.
Korm. rendelet
13. §

Kincstár

(1) bekezdése
szerint.
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A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat
4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O
Európai uniós

Jogcímcsoport

Alcím

Cím

Áht. azonosító

forrásból

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási

Rendelkezésre bocsátás

előleg

módja

Visszafizetés

finanszírozott
Biztosíték

Kezelő szerv

határideje

Lebonyolító szerv

költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)
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3. melléklet a 6/2019. (VI. 7.) PM rendelethez

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: R14.), a fiatalok, valamint
a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami
támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R15.), a lakásépítési támogatásról szóló
256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
R16.), az otthonteremtési kamattámogatásról szóló

4.

005137

Egyéb lakástámogatások

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R17.),

Az R14., az R15.,

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő

az R16., az R17.,

megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról

az R18., az R19.,

szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:

az R20., az R21.,

R18.), a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló

az R22., az R23.

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:

Költségvetési

és a három- vagy

R19.) az adósság-rendezésben részt vevő természetes

szervek,

többgyermekes

személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából

államháztartáson

családok lakáscélú

nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.)

kívüli jogi

jelzáloghitel

Korm. rendeletben (a továbbiakban: R20.), az új lakások

személyek

tartozásainak

építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

csökkentéséről

szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:

szóló 337/2017.

R21.), a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető

(XI. 14.) Korm.

családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.

rendelet alapján

(II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R22.), a nemzeti

a Kincstár végzi.

A Kincstár az R14.
25/A. §-a szerinti lakáspolitikát megalapozó
kutatások, tanulmányok,
a lakáscélú támogatások
megismertetése,
valamint
pályázatkezeléssel
kapcsolatos kiadások
kötelezettségvállalása
és teljesítésigazolása
kivételével

otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 115/2016. Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R23.) és a három- vagy többgyermekes
családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről
szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott
támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételével összefüggő kiadások teljesítése.

3335

3336
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 235/2019. (VI. 7.) 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. Kozma Gábor Ferencet 2019. május 31.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2019. május 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. május 24.
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/02438-2/2019.

A köztársasági elnök 236/2019. (VI. 7.) 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 – Magoulés Frédéric Francist 2019. május 31.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2019. május 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. május 24.
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/02270-2/2019.
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A Kormány 1339/2019. (VI. 7.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
módosításáról
A Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat a következő 10. ponttal egészül ki:
[A Kormány 2015. április 14. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati
végrehajtása érdekében]
„10. Zalaegerszeg sport-, gazdasági és kulturális életének élénkítése céljából felhívja az emberi erőforrások
miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyenek javaslatot a Kormány részére
a Zalaegerszegen kormányzati támogatással megvalósítandó beruházás koncepciójára, amely keretében a meglévő
városi sportcsarnok létesítmény helyett egy új multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok létesül.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1340/2019. (VI. 7.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok
megvalósítása érdekében szükséges támogatás biztosításáról
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 10. pontjára –
1. egyetért azzal, hogy a Modern Városok Program keretében Zalaegerszegen egy új, multifunkcionális városi
rendezvény- és sportcsarnok kivitelezési dokumentációjának elkészítésére (a továbbiakban: Beruházás) a 2019. évben
715 144 000 forint összegű központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra – az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 48. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kiadásra kerülő támogatói okirat alapján –
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint megvalósító részére;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint a Beruházás szakpolitikai felelősét, hogy az 1. pont szerinti
támogatás nyújtásának biztosítása érdekében a Beruházás megvalósítására vonatkozóan nyújtson be előterjesztést
a Modern Városok Program Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy – a Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – a Beruházás előkészítésére
a 2019. évben 715 144 000 forint összegű költségvetési támogatás a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló
előirányzat terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadását követő 30 napon belül
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pont szerinti támogatás nyújtása során gondoskodjon
arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat kiadásakor
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5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával a Beruházás
kivitelezési dokumentációjának elkészültét követően mutassa be a fejlesztési koncepciót – a Beruházás
megvalósításához szükséges költségvetési forrás biztosítására is kiterjedően – a Kormány részére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Beruházás kivitelezési dokumentációjának elkészültét követően azonnal
		

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 Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

