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IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 514/2021. (X. 5.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
204. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy dr. Juhász Editnek, a Miniszterelnöki
Kormányiroda államtitkárának e megbízatása 2021. október 3-ai hatállyal megszűnik.
Budapest, 2021. október 1.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. október 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04389-2/2021.

A Kormány 1700/2021. (X. 5.) Korm. határozata
a közösségi élet aktív turizmus és szabadidősport eszközeivel történő újraindításáról
A Kormány
1. egyetért az aktív turizmus és szabadidősport események közösségépítő szerepével, ezért a közösségi élet
újraindítása érdekében támogatja
a)
az egynapos aktív osztálykirándulások megvalósítását,
b)
a közösségi aktív turisztikai rendezvények megtartását;
2. az 1. pont szerinti célok megvalósításának kormányzati felelőseként az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost
jelöli ki;
3. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak lebonyolításával kapcsolatos operatív tevékenységet az Aktív- és
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lássa el;
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos bevonásával – gondoskodjon
a)
az 1. pont a) alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében 100 000 000 forint többletforrás biztosításáról
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Gazdaság
újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Aktív kikapcsolódást
szolgáló feladatok, programok, beruházások jogcímcsoport,
b)
az 1. pont b) alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében 450 000 000 forint többletforrás biztosításáról
a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
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9. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Aktív
kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások jogcímcsoport
javára.
Felelős:
Határidő:

pénzügyminiszter
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
a felmerülés ütemében

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1701/2021. (X. 5.) Korm. határozata
az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 azonosító számú („A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése”
című) projekt támogatásának további növeléséről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 azonosító számú, „A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális
fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti 592 133 222 forintos
növelésével, valamint a projekten belüli 383 597 194 forint forrás átcsoportosításával,
b)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. november 30.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti projekt esetén az F oszlopban
meghatározott, összesen legfeljebb 303 058 047 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható
költség a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján, az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával
kerüljön finanszírozásra.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1701/2021. (X. 5.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

H

A 481/2021. (VIII. 13.)
Az EFOP-4. prioritás
1.

Projekt azonosító
száma

Hatályos
Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

keretösszegéből

összköltség

történő

(bruttó, forint)

többlettámogatás
legfeljebb (forint)

Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdés f ) pontja

Megnövelt

alapján az EFOP hazai

összköltség

társfinanszírozás

legfeljebb

terhére

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

finanszírozandó
összeg (bruttó, forint)

2.

EFOP-4.2.1-162017-00008

A Pécsi
Tudományegyetem
infrastrukturális
fejlesztése

Pécsi
Tudományegyetem

7 709 083 349

289 075 175

303 058 047

8 301 216 571

A Pécsi Tudományegyetemen
elsősorban az orvosi,
egészségügyi,
természettudományos,
műszaki, gazdaságtudományi,
pedagógusképzési szakok
infrastruktúrájának és
eszközállományának fejlesztése.
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A Kormány 1702/2021. (X. 5.) Korm. határozata
Egerszólát község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja az Egerszólát község közigazgatási területén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerinti Egerszólát külterület 03/69 helyrajzi számú földrészletet, valamint az ezen földrészletből
a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1703/2021. (X. 5.) Korm. határozata
a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatásáról
A Kormány
1. a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
működésének fontosságát szem előtt tartva egyetért a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány
részére kiegészítő költségvetési támogatás biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a Társaság
működése érdekében gondoskodjon a 2021. évben 400 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím,
2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a Társaság
működése érdekében gondoskodjon 200 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás
speciális feladatai jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, 2022. január 15.
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a Társaság
működése érdekében gondoskodjon a 2023. évtől a Gödöllői Királyi Kastélyt érintő beruházás lezárásáig évi
200 000 000 forint rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezete javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

