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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1642/2018. (XII. 5.) Korm. határozata
a MÁV-START Zrt. „EUROFIMA 11” szerződésszámú hitelének visszafizetéséről
A Kormány támogatja a MÁV-START Zrt. 26 943 000 euró összegű, „EUROFIMA 11” szerződésszámú hitelének részbeni állami
támogatással történő rendezését, amely cél megvalósítása érdekében
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki
Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és kiadások alcímen belül a 6. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
társaságok bérfejlesztésének ellentételezése jogcímcsoport terhére 1 865 000 000 forint összegű forrás egyszeri
átcsoportosítását a 9. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport javára,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott forrás a MÁV Zrt. számára nyújtott célzott állami támogatásként,
a MÁV-START Zrt. 26 943 000 euró összegű, „EUROFIMA 11” szerződésszámú hitelének visszafizetésére kerüljön
felhasználásra;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a MÁV-START Zrt. 26 943 000 euró összegű, „EUROFIMA 11” szerződésszámú hitele
az 1. pontban biztosított forrás feletti mértékben refinanszírozásra kerüljön, és felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával a refinanszírozás érdekében a szükséges
lépéseket tegye meg;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az „EUROFIMA 11” szerződésszámú
hitelének visszafizetése érdekében a MÁV Zrt. felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XXII.

Cím
szám

21

376251

Alcím
szám

1

367684

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

9

K5

6

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Kiemelt
előir.
szám

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

1 865 000 000
-1 865 000 000
forintban

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1642/2018. (XII. 5.) Korm. határozathoz

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

forintban
Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:

Összesen
azonnal

1 865 000 000

III. n.év

IV. n.év
1 865 000 000

34387

34388
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A Kormány 1643/2018. (XII. 5.) Korm. határozata
a veszprémi uszoda beruházás megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány – figyelemmel a veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1523/2017. (VIII. 14.)
Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) foglaltakra –
1. egyetért a veszprémi uszoda – a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) mint építtető és vagyonkezelő
bevonásával történő – megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás), és azzal, hogy a Beruházás – a Korm.
határozatban biztosított támogatáson túlmenően – további, legfeljebb 4 975 000 000 forint összegű költségvetési
támogatással valósuljon meg, az alábbi, költségvetési évek szerinti bontásban:
a)
a 2019. évben 2 875 000 000 forint,
b)
a 2020. évben 2 100 000 000 forint;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a 2019. évben
szükséges legfeljebb 2 875 000 000 forint központi költségvetési többletforrás biztosításáról a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelési előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 38. Veszprémi
uszoda beruházás jogcímcsoporton;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a 2020. évben
szükséges legfeljebb 2 100 000 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a 2020. évi központi
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósításának támogatása érdekében megkötött
támogatási szerződést az 1. pont szerinti költségvetési többlettámogatás biztosítása érdekében módosítsa;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva
– a Beruházás megvalósítása érdekében – a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 38. Veszprémi uszoda
beruházás jogcímcsoport kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek 2019–2020. évekre vonatkozó
felső korlátját
a)
a 2019. évben 4 652 800 000 forintban,
b)
a 2020. évben 2 100 000 000 forintban
állapítja meg;
6. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítása tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

34389
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A Kormány 1644/2018. (XII. 5.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés megvalósításához szükséges
többletforrás biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 5. pontja megvalósítása céljából
1. egyetért a Zalaegerszegi Városi Uszoda megvalósítása (a továbbiakban: Beruházás) érdekében Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata mint kedvezményezett részére − a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg
Városi Uszodafejlesztés megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról szóló 1645/2017. (IX. 11.)
Korm. határozat alapján megállapított költségvetési támogatáson felül − az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosításra kerülő
támogatói okirat alapján a 2020. évben 3 995 000 000 forint többlet költségvetési támogatás biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához a 2020. költségvetési évben szükséges legfeljebb 3 995 000 000 forint biztosításáról
a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében
a 2020. költségvetési év kiadási előirányzata terhére legfeljebb 3 995 000 000 forint összeg mértékéig éven túli
kötelezettséget vállaljon.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat módosítása kiadásakor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

34390
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A Kormány 1645/2018. (XII. 5.) Korm. határozata
a 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. a 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
szóló 1504/2018. (X. 15.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert,
hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság
(a továbbiakban: Világbajnokság) sikeres megrendezéséhez a 2019. évben szükséges legfeljebb 606 000 000 forint
rendezési költség fedezetéül szolgáló költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. február 28.
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Világbajnokság megrendezése érdekében, az 1. pont szerinti
forrás terhére adjon ki – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
101/A. §-a alapján – egyszerűsített támogatói okiratot a Magyar Torna Szövetség részére elszámolási, a fel nem
használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását 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.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

