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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 318/2019. (VII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Kiss Lászlónét 2019. december 29-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2019. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03661-2/2019.

A köztársasági elnök 319/2019. (VII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Stelzámer Ottót 2019. december 29-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2019. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03661-3/2019.

A köztársasági elnök 320/2019. (VII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Lőrinc Zsuzsannát 2019. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2019. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03661-4/2019.
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A köztársasági elnök 321/2019. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Fodor Évát
a 2019. augusztus 15. napjától 2022. augusztus 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2019. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03661-5/2019.

A Kormány 1465/2019. (VII. 31.) Korm. határozata
Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges
fejlesztési programot koordináló szervezetrendszer kialakításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében
szükséges programcsomag hazai forrásból megvalósuló pályázati eljárásai esetén – a Magyar Falu Program
kivételével –
a)
a Kormány által kijelölt települések pályázói által benyújtott, formai szempontból megfelelő és tartalmilag
hiánytalan pályázati anyagokról a pályázati felhívás kiírója a pályázati anyag beérkezését követő hét
munkanapon belül tájékoztassa a 3. pont alapján létrehozott szakmai felsővezetői irányítói testületet,
b)
a szakmai felsővezetői irányító testület a tájékoztatás kézhezvételét követő hét munkanapon belül tegyen
javaslatot a belügyminiszter részére a pályázati anyag támogathatóságáról,
c)
a belügyminiszter a javaslat kézhezvételét követő hét munkanapon belül döntsön a pályázati anyag
támogatásáról, és döntéséről tájékoztassa a pályázati felhívás kiíróját és a szakmai felsővezetői irányító
testületet;
2. egyetért azzal, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló pályázatok esetén a szakmai felsővezetői irányító
testület vagy a szakmai felsővezetői irányító testület által létrehozott szakmai munkacsoport vegyen részt
a pályázati felhívások előkészítésében;
3. felhívja a belügyminisztert, a pénzügyminisztert, az agrárminisztert, az innovációért és technológiáért felelős
minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy jelölje ki azokat
a helyettes államtitkárokat, akik a program lebonyolításában, koordinálásában a szakmai felsővezető irányító
testület tagjaként részt vesznek a Belügyminisztérium szakmai irányítása mellett.
Felelős:
belügyminiszter
pénzügyminiszter
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. július 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1466/2019. (VII. 31.) Korm. határozata
a World Urban Games sportesemény kiemelt nemzetközi sportrendezvénynek nyilvánításáról
A Kormány
1. kiemelt nemzetközi sportrendezvénynek nyilvánítja a 2019. évi World Urban Games sporteseményt
(a továbbiakban: Sportesemény);
2. a Sportesemény szervezőjének a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot jelöli ki;
3. 170 000 000 forintban határozza meg azon összeget, amelynek erejéig a Sporteseményhez kapcsolódó egyes
juttatásokra a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7.45. pontja alkalmazható.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1467/2019. (VII. 31.) Korm. határozata
Budapest Fővárosban munkásszállás kialakításával kapcsolatos intézkedésekről
1. A Kormány fontosnak tartja, hogy Budapest Főváros területén munkásszállás épüljön.
2. Tekintettel Wintermantel Zsolt, Budapest IV. kerület polgármestere a Kormány által megjelölt helyszín
(Budapest IV. kerület, Árpád út 124–126. szám alatti ingatlan) kapcsán tett észrevételeire, a Kormány további
egyeztetések lefolytatását tartja szükségesnek a polgármester úrral.
3. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy az egyeztetéseket Budapest IV. Kerület Önkormányzat
polgármesterével folytassa le.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2019. november 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1468/2019. (VII. 31.) Korm. határozata
a határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat
módosításáról
A határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. mellékletében
foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő sor lép:
19.

Rákóczi Szövetség

A szervezet ingatlan beruházásainak és egyéb eszközbeszerzéseinek
támogatása

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

762 000 000
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A Kormány 1469/2019. (VII. 31.) Korm. határozata
a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület feladatainak támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület (nyilvántartási szám:
09-02-0000783, székhely: 4254 Nyíradony, Szakolykert 87., a továbbiakban: Egyesület) célkitűzéseinek,
fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek megvalósításával, illetve működésének támogatásával,
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
az Egyesület 1. pont szerinti feladatainak támogatásához szükséges, legfeljebb 332 566 000 forint összegű központi
költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 33. Civil és non-profit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára,
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti támogatási cél elérése
érdekében – a 2. pontban meghatározott forrás terhére – az Egyesülettel való támogatási jogviszony létesítéséről,
azzal, hogy az Egyesületet elszámolási és a fel nem használt támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség terhelje.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

5648
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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 Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

