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Kormányrendeletek

A Kormány 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelete
a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény szerinti, a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv kijelölésérõl
A Kormány a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 22. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény szerinti,
a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szervként a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalát jelöli ki.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelete
a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl, a pályázat minimális
tartalmi követelményeirõl, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló
33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 16. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl, a pályázat minimális tartalmi
követelményeirõl, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.)
3. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A pályázati eljárás célja]
„d) a fejlesztéspolitikai célok elõsegítése”
[a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának és biztonságos mûködésének fenntartása mellett.]

2. §

(1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A minõsítõ szakaszban megfelelt pályázókat a Hivatal felhívja, hogy 8 munkanapon belül – a jogszabályban
meghatározottnál nem magasabb – kötelezõ átvételi ár, az igényelt kötelezõ átvétel idõtartama, a kötelezõ átvétel
keretében átvételre kerülõ villamos energia éves mennyisége, valamint a szabályozási képesség vonatkozásában
tegyenek ajánlatot. A szabályozási képességre vonatkozó ajánlatot az üzemi szabályzatban meghatározott bontásban
kell megadni.”
(2) Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ajánlat értékelése során a Hivatal a megadott jellemzõket a kiírási
dokumentációban meghatározott súlyozással veszi figyelembe.”

3. §

Az R. 17. § (2) bekezdése a következõ d)–e) pontokkal egészül ki:
[A pályázati eljárás eredménytelen, ha]
„d) a minõsítõ szakaszban megfelelt pályázók pályázatával megpályázott összes kapacitás mennyisége kevesebb,
mint a kiírási dokumentáció alapján kiosztható összes kapacitás mennyisége, és ez a pályázati eljárás céljának
megvalósulását – különösen a nemzetgazdaságilag hatékony jogosultság-szétosztást – veszélyeztetheti, vagy
e) a pályázók legalább 10%-ával szemben e rendeletben meghatározott kizárási ok áll fenn és ez a pályázati eljárás
céljának megvalósulását veszélyeztetheti.”

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Az R. 5. § (1) bekezdésében a „szeptember 15-éig” szövegrész helyébe a „december 31-ig” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti az R. 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „továbbá” szövegrész, valamint az R. 17. § (2) bekezdés
b) pontjában a „vagy” szövegrész.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

A Kormány 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozata
a 2010. évi költségvetéssel összefüggõ egyes feladatokról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendeli el:
1. A Kormány az irányítása alá tartozó fejezetek fejezeti kezelésû elõirányzatainak és az intézmények dologi kiadásainak
a melléklet szerinti mértékû zárolását rendeli el. A Kormány felhívja a fejezeteket irányító szervek vezetõit, hogy
a nemzetgazdasági miniszter részére 2010. június 17-éig, a Magyar Államkincstárnak pedig 2010. június 18-áig
jelentsék be a mellékletben foglalt zárolási kötelezettségeket cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím, és kiemelt
elõirányzatonkénti részletezettségben.
Felelõs:
a fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ:
azonnal
2. A Kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél felfüggeszti a jutalom és más, jutalmazási jellegû juttatások kifizetését és
az e címen rendelkezésre álló, még fel nem használt jutalmazási kereteket zárolja.
Felelõs:
a fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ:
azonnal
3. A Kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél az állományba nem tartozók juttatásai, valamint a szellemi tevékenység
kifizetéséhez kapcsolódó elõirányzatok, keretek felhasználására új szerzõdés nem köthetõ, a lejáró szerzõdések nem
hosszabbíthatók meg. A hatályos szerzõdéseket haladéktalanul felül kell vizsgálni, szükséges esetben intézkedni kell
felbontásukról. Az ezen a jogcímen megtakarított elõirányzatokat a Kormány zárolja.
Felelõs:
a fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ:
azonnal
4. A Kormány az irányítása alá tartozó fejezeteknél beszerzési tilalmat rendel el bútorvásárlásra, informatikai
eszközbeszerzésre, valamint személygépkocsi-beszerzésre (bérleti konstrukcióban történõ autóhasználat sem
bõvíthetõ); az e tételek beszerzésére rendelkezésre álló elõirányzatokat zárolja.
Felelõs:
a fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ:
azonnal
5. A határozat 2–4. pontjában elhatározott zárolások részbeni feloldására rendkívül indokolt, egyedi esetekben
a közigazgatási és igazságügyi miniszter a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével adhat engedélyt.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
6. Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnál és a Nemzeti Kulturális
Alapnál a szerzõdésállományt át kell tekinteni, a rendelkezésre álló forrásokat úgy kell átcsoportosítani, hogy jelentõs
megtakarítás legyen elérhetõ. Az Alapok egyenlegének a 2010. évi költségvetési törvényben jóváhagyotthoz képest
javulniuk kell, ezért a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnál a 16 milliárd forint összegû, még nem folyósított
támogatást a Kormány zárolja, a Nemzeti Kulturális Alapnál pedig 2 milliárd forintot zárol. A szükséges
törvénymódosításokat elõ kell készíteni.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2010. június 30.
7. A Nemzetgazdasági Minisztérium fejezethez tartozó Pénzügyigazgatás korszerûsítése elõirányzat még fel nem
használt elõirányzatát 1118,3 millió forintot, valamint errõl az elõirányzatról a Magyar Államkincstárhoz
átcsoportosított 1089 millió forintot a Kormány törli.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
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8. Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 212. §-ának (7) bekezdése alapján
a Kormány elrendeli, hogy a fejezeti kezelésû elõirányzatok, továbbá a központi és társadalombiztosítási költségvetési
szervek 2010. június 30-án meglévõ elõirányzat maradványaiból a nemzetgazdasági miniszter az érintett tárcákkal
együttmûködve 30 milliárd forintot zároljon.
Felelõs:
a fejezetet irányító szervek vezetõi
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2010. június 30.
az elõterjesztés Kormány elé történõ benyújtására: 2010. augusztus 15.
9. A teljes mértékben saját bevételbõl gazdálkodó, a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvényben elõírt összegeken felül
a mellékletben elõírt mértékû további összegeket kötelesek a központi költségvetésbe befizetni. A befizetések
ütemezését – a központi hivatal irányítását ellátó szerv vezetõjével történt egyeztetést követõen – a nemzetgazdasági
miniszter határozza meg.
Felelõs:
a fejezetet irányító szervek vezetõi
a költségvetési szervek vezetõi
Határidõ:
azonnal
10. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy terjessze elõ a Kormány elé azon törvénymódosítások
tervezetét, amely lehetõvé teszi, hogy a teljes mértékben saját bevételbõl gazdálkodó kormányhivatalok a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvényben elõírt összegeken felül a mellékletben
meghatározott mértékû további befizetést teljesítsenek a központi költségvetésbe.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2010. június 30.
11. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy terjessze elõ a Kormány elé azon törvénymódosítások
tervezetét, amely lehetõvé teszi, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2010. évben 5000,0 millió forint
befizetést teljesítsen a központi költségvetésbe.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2010. június 30.
12. A Kormány utasítja a nemzeti fejlesztési minisztert arra, hogy a 2010. évi költségvetés XLIII. fejezet állami vagyonnal
kapcsolatos kiadási elõirányzatokból a hatályos szerzõdések felülvizsgálatával, megfelelõ átütemezésekkel 20 milliárd
forint megtakarítást érjen el. Ennek érdekében vizsgálja felül a már megkötött szerzõdéseket és elkötelezettségeket.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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Melléklet az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozathoz
millió forintban
Megnevezés

Zárolási kötelezettség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

4 392,8

Vidékfejlesztési Minisztérium

4 125,4

Honvédelmi Minisztérium

4 004,2

Belügyminisztérium

2 998,4

Nemzetgazdasági Minisztérium

5 421,8

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

5 465,2

Külügyminisztérium

1 198,6

EU fejlesztések
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Központi Statisztikai Hivatal
Összesen

974,9
11 805,4
113,7
40 500,4

Tisztán saját bevételbõl gazdálkodó intézmények befizetési kötelezettsége
Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
Regionális Munkaügyi Központok
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
NFM egyéb befizetés
Összesen

186,6
83,8
348,8
51,7
625,4
1 296,3

Kormányhivatalok javasolt megtakarítási kötelezettsége
Magyar Szabadalmi Hivatal

39,5

Nemzeti Hírközlési Hatóság

728,2

Magyar Energia Hivatal
Összesen

44,4
812,1
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A miniszterelnök 47/2010. (VI. 18.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 58/R. § (1) bekezdése alapján, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára
dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártont a Nemzeti Erõforrás Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2010. június 16-ai hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

