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Kormányrendeletek

A Kormány 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) figyelemmel a koronavírus világjárvány második hulláma elleni
védekezésről szóló törvény hatálybalépéséig tartó időszakra a 2. § szerinti rendkívüli intézkedéseket vezeti be.
2. §

(1) A helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának kimondása esetén
e döntés hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő napon áll be.
(2) A veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások
elmaradnak. A kiadott ajánlóíveket e rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül le kell adni a választási
irodában, amely azokat megsemmisíti. A ki nem tűzött és az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését
követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.
(3) A veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már
kitűzött országos és helyi népszavazások elmaradnak. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény II–III. Fejezetében
meghatározott valamennyi határidő megszakad. A határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő napon
újrakezdődnek. A ki nem tűzött és az elmaradt országos és helyi népszavazást a veszélyhelyzet megszűnését követő
tizenöt napon belül ki kell tűzni.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § a koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvény hatálybalépése időpontjában
lép hatályba.
(3) A 4. § hatálybalépésének naptári napját az igazságügyi miniszter annak ismertté válását követően a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

4. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló
483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 14/2020. (XI. 5.) NVTNM rendelete
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának
kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
4. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében a „2020. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „2022. május 17.”
szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		
		

Mager Andrea s. k.,
nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 506/2020. (XI. 5.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1511/3/2020. számú előterjesztésére – Bakacs Marina
(névmódosítás előtti neve: Bakacs Marina Iványivna, születési hely, idő: Uglya [Szovjetunió], 1984. április 12.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. október 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. október 21.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03894-3/2020.

A köztársasági elnök 507/2020. (XI. 5.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1471/3/2020. számú előterjesztésére – Kekisz Marianna
(névmódosítás előtti neve: Kekisz Máriánná Ihorivná, születési hely, idő: Szolyva [Szovjetunió], 1990. április 4.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. október 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. október 21.

		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03842-3/2020.
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A köztársasági elnök 508/2020. (XI. 5.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1471/3/2020. számú előterjesztésére – Háfinec Dominik
(névmódosítás előtti neve: Háfinec Dominik Viktorovics, születési hely, idő: Szolyva [Ukrajna], 2009. március 8.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2020. október 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. október 21.

		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03842-4/2020.

A Kormány 1740/2020. (XI. 5.) Korm. határozata
a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosító számú („Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” című) projekt
támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
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 foglalt
feladatkörében eljárva egyetért
a)
a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosító számú, „Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” című projekt
(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével és forrásszerkezetének módosításával, az 1. melléklet
szerint,
b)
a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
(a továbbiakban: KEHOP) 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
az 1. mellékletben foglalt táblázat P:4 mezőjében meghatározott összegnek a Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet terhére történő finanszírozásával,
d)
az 1. mellékletben foglalt táblázat H:4 mezőjében meghatározott hazai támogatási összeg D:4 mező szerinti
támogatási intenzitás alapján a KEHOP 2. prioritása rendelkezésre álló kerete, valamint Magyarország
központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet terhére történő
finanszírozásának felülvizsgálatával,
e)
a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. november 30.
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2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:222 mezőjében a „0,48” szövegrész helyébe az „1,43” szöveg,
b)
E:222 mezőjében a „0,09” szövegrész helyébe a „0,27” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1740/2020. (XI. 5.) Korm. határozathoz

(forint)
A beruházással szembeni szakmai elvárás,
hogy az érintett területen elsősorban az öt,
a vízminőséget kiemelten befolyásoló
komponens (arzén, bór, fluor, nitrit,

„Makó és

4.

KEHOP-

„Makó és

Térsége”

2.1.4-15-

térsége

Ivóvízminőség-

2017-

ivóvízminőség-

javító

00006

javítása”

Önkormányzati
Társulás

ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen
84,136155

470 741 787

88 758 213

0

950 000 000

–

+958 373 908

+180 701 092

–

–950 000 000

84,136155

1 429 115 695

269 459 305

0

0

1 698 575 000

meg az emberi fogyasztásra szánt víz
minőségéről szóló, 1998. november 3-i
98/83/EK tanácsi irányelv
és az ivóvíz minőségi követelményeiről
és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben
rögzített paramétereknek, határértékeknek.
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A miniszterelnök 102/2020. (XI. 5.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a miniszterelnök kabinetfőnökének javaslatára
Reich Ágnest
– 2020. november 6-ai hatállyal –
a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárává
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
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