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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1438/2021. (VII. 6.) Korm. határozata
a Magyarországot ért durva és antidemokratikus politikai támadásokról
A Kormány üdvözli, hogy az Országgyűlés 157 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében – kormánypárti és ellenzéki
szavazatokkal – elfogadta a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében
egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvényt.
1. A Kormány az Európai Unió, illetve annak több tagállama magas rangú vezető tisztségviselője által a törvénnyel
kapcsolatban megfogalmazott észrevételét megvizsgálva a következőket állapítja meg:
a)
Számos európai uniós tagország kormányfője, más kormányzati képviselője, illetve több európai uniós
tisztségviselő olyan durva és antidemokratikus kijelentésekre ragadtatta magát a magyar Országgyűlés
által elfogadott gyermekvédelmi törvény kapcsán, amellyel átléptek egy vörös vonalat. Az a hangnem és
azok az állítások, amelyeket megfogalmaztak, rég letűntnek hitt korok gyarmatosító beidegződéseit és
magukat felsőbbrendűnek tartó szereplők minden tiszteletet nélkülöző hatalmi megnyilatkozásait idézik.
A Magyarországot ért durva és antidemokratikus politikai és hatalmi támadásokkal szemben hazánknak
minden rendelkezésre álló európai jogi eszköz alkalmazásával meg kell védenie magát. A gyűlöletbeszéd
Magyarországgal szemben is tilos! Elfogadhatatlan, hogy egyes európai bürokraták napi ideológiai
csatározásokra használják a közösségi jogot. Mindez szöges ellentétben áll a jóhiszemű és tisztességes
együttműködés és a méltányosság európai követelményével.
b)
A mindannyiunk számára fontos közös európai értékekre és alapvető jogokra nem lehet egy olyan
étlapként tekinteni, amelyből az európai ideológiai fősodor képviselői önkényesen válogathatnak aszerint,
hogy mi az, ami a szívüknek kedves, és mi az, amelyre fittyet hánynak. Az őshonos nemzeti kisebbséghez
tartozók egyéni és közösségi jogainak védelme, az európai uniós tagországok nemzeti és alkotmányos
szuverenitásának, önállóságának maradéktalan elismerése, a közösségek önrendelkezéshez való joga, illetve
a gyermekvédelem értéke nem szabadon választható, hanem mindenkire nézve irányadó európai jog és
érték!
c)
Mi, közép-európaiak ismerjük jól, hogy milyen az, amikor az állampárt, illetve az általa működtetett
diktatórikus rendszer vagy karhatalmi erő akarja a szülők helyett nevelni a gyermekeket. A kommunistáknak
sem engedtük ezt meg, nem engedjük hát, hogy a liberális demokrácia önjelölt apostolai a magyar szülők
helyett neveljék a gyermekeket. Nem engedhetjük, hogy a szülők helyett civil szervezetek gyámsága alá
helyezzék a gyermekeinket.
2. Az 1. pontban foglaltak alapján a Kormány felhívja az igazságügyi minisztert, hogy
a)
e határozat tartalmát az európai uniós politikai élet szereplőivel ismertesse meg;
b)
mind a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében
egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény szabályozási tartalmáról és jogalkotói
céljairól, mind pedig a Kormány gyermekvédelmi politikájáról és az e körben tett intézkedésekről, továbbá
a Kormánynak a magyar gyermekvédelmi politikával szembeni támadásokkal kapcsolatos álláspontjáról
– a Kormány nevében, teljes felhatalmazással – tájékoztassa az európai uniós és a tagállami szerveket és
tisztségviselőket.
Felelős:
igazságügyi miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozata
a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében
történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról
A Kormány – a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslatára –,
1. figyelemmel a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése és az atlétikai központ megvalósítása
érdekében szükséges további feladatokról szóló 1819/2019. (XII. 30.) Korm. határozatára, amelyben elfogadta
és támogatólag megerősítette a Fővárosi Közgyűlés 1091/2019. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatában szereplő,
a 2020–2024. években az Egészséges Budapest Program keretében a fővárosi és kerületi önkormányzatok
egészségügyi alap- és szakellátási fejlesztéseinek támogatására vonatkozó javaslatokat,
a)
egyetért a fővárosi kerületi önkormányzatok, valamint Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban:
Fővárosi Önkormányzat) egészségügyi alapellátási és járóbeteg-szakellátási fejlesztéseinek támogatása
keretében 10 270 006 772 forint központi költségvetési támogatás biztosításával a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti
kezelésű előirányzatok alcím, 1. Egészséges Budapest Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrás
terhére, az 1. melléklet szerint;
b)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az a) alpontban meghatározott összeg terhére létesítsen
támogatási jogviszonyt az 1. mellékletben meghatározott egészségügyi alapellátási és járóbeteg-szakellátási
fejlesztési célok megvalósítására, 2022. december 31-éig történő felhasználás lehetősége mellett
ba)
a Fővárosi Önkormányzattal 750 000 000 forint összegben,
bb)
az 1. mellékletben meghatározott fővárosi kerületi önkormányzatokkal 9 514 874 335 forint
összegben;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a forrásbiztosítást követő 30 napon belül
c)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen jelentést a Kormány részére a b) alpontban
meghatározott feladatok végrehajtásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2023. március 31.
2. a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program
keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 23.)
Korm. határozat 1. melléklet 2. sorában meghatározott, az Egészséges Budapest Program részét képező, a II. kerület
Egészségügyi Szolgálat – integrált járóbeteg-szakellátás megvalósítása megnevezésű fejlesztés (a továbbiakban:
Fejlesztés) meghiúsulására tekintettel felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Fejlesztés
vonatkozásában már folyósított forrás elszámoltatásáról a támogató részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. egyetért a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Kapás utcai rendelőintézet
felújításával, korszerűsítésével, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2. pont szerinti elszámolás
során kimutatott, fel nem használt támogatási összeg terhére létesítsen támogatási jogviszonyt Budapest Főváros
II. kerület Önkormányzatával;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti elszámolás elfogadását és a fel nem használt támogatási összeg visszafizetését
követően azonnal
4. úgy határoz, hogy a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges
Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat] 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sorában
meghatározott fejlesztés tekintetében az 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat 2. pontjában rögzített felhasználási
határidőtől eltérően a felhasználási határidő 2022. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozathoz
A 2021. évben a fővárosi és egyes fővárosi kerületi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás
fejlesztésére biztosított központi költségvetési támogatás részletezése
A

B

C
A 2021. évben
felhasználható,
az egyes fejlesztési

1.

A fejlesztés kedvezményezettje

Fejlesztés típusa

típusokhoz rendelt
forrás
bruttó összege
(forint)

2.

Budapest Főváros
Önkormányzata

diagnosztikai programok és ezeket elősegítő
szolgáltatások kialakítása, működtetése

750 000 000

3.

Budapest Főváros
II. kerületi Önkormányzat

épületfelújítás, -korszerűsítés,
orvosieszköz-fejlesztés,
infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés

150 000 000

4.

Budapest Főváros
III. kerület Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

épületfelújítás, -korszerűsítés

5.

Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata

épületfelújítás, -korszerűsítés, ideértve
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás
fejlesztésének az Egészséges Budapest Program
keretében történő további megvalósításával
kapcsolatos feladatokról szóló 1336/2018. (VII. 25.)
Korm. határozat 1. melléklet 2. sorában
meghatározott, önkormányzat által biztosítandó
fejlesztési forrást is, valamint
orvosieszköz-fejlesztés,
infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés,
humánerőforrás-fejlesztés

528 750 000

6.

Belváros-Lipótváros Budapest
Főváros
V. kerület Önkormányzata

épületfelújítás, -korszerűsítés,
orvosieszköz-fejlesztés

150 000 000

7.

Budapest Főváros
VI. kerület Terézváros
Önkormányzata

orvosieszköz-beszerzés,
infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés

65 400 000

8.

Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata

telemedicina szolgáltatásfejlesztés, orvosieszközbeszerzés, infokommunikációseszköz- és
szolgáltatásfejlesztés,
épületfelújítás, humánerőforrás-fejlesztés

135 000 000

9.

Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat

új épület

50 000 000

10.

Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai
Önkormányzat

épületfelújítás, -korszerűsítés

500 000 000

11.

Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata

épületfelújítás, -korszerűsítés

1 400 000 000

1 250 000 000
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12.

Budapest Főváros
XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat

épületfelújítás, -korszerűsítés,
orvosieszköz-fejlesztés

13.

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat

épületfelújítás, -korszerűsítés,
orvosieszköz-fejlesztés,
infokommunikációseszköz- és szolgáltatásfejlesztés

14.

Budapest Főváros
XIV. kerület Zugló
Önkormányzata

épületfelújítás, -korszerűsítés

400 000 000

15.

Budapest Főváros
XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata

épületfelújítás, -korszerűsítés

131 424 335

16.

Budapest Főváros
XVI. kerületi Kertváros
Önkormányzat

épületfelújítás, -bővítés, -korszerűsítés,
orvosieszköz-fejlesztés

850 000 000

17.

Budapest Főváros
XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata

épületfelújítás, -korszerűsítés

79 300 000

18.

Budapest Főváros
XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata

épületfelújítás, -korszerűsítés,
orvosieszköz-fejlesztés

800 000 000

19.

Budapest Főváros
XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzata

épületfelújítás, -korszerűsítés

250 000 000

20.

Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata

épületfelújítás, -korszerűsítés,
orvosieszköz-fejlesztés

750 000 000

21.

Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerület Önkormányzata

épületfelújítás, -korszerűsítés,
orvosieszköz-fejlesztés

22.

ÖSSZESEN

300 000 000

1 500 000 000

225 000 000
10 264 874 335

5962

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 127. szám

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.

