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Kormányrendeletek

A Kormány 354/2020. (VII. 20.) Korm. rendelete
a DISPOMEDICOR Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zártkörűen
Működő Részvénytársaság „csődeljárás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a DISPOMEDICOR Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság „csődeljárás alatt” (cégjegyzékszám: 09-10-000002, székhely: 4032 Debrecen,
Füredi út 98.) gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (1) bekezdés a) pontja, 65. § (3) bekezdés a) pontja, 68. §-a
alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 69. és 70. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1421/2020. (VII. 20.) Korm. határozata
a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a Tokaj-Zemplén térségben megvalósuló fejlesztések elősegítésével, támogatásával és
az ezekkel kapcsolatos koordinációval kapcsolatos feladatok ellátására 2020. július 20. napjától Wáberer Györgyöt
a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos kidolgozza a Tokaj-Zemplén térség (a továbbiakban: Térség) komplex fejlesztésére vonatkozó
koncepciót, és közreműködik annak végrehajtásában, ennek keretében
a)
összehangolja a Térséget érintő projektek előkészítését és végrehajtását, együttműködve a Térséghez
tartozó települések képviselőivel, a megyei önkormányzat képviselőivel, valamint a megyei kormányhivatal
képviselőivel;
b)
ellátja a Térséghez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó fejlesztési források terhére támogatott projektek
megvalósításával összefüggő koordinációs feladatokat;
c)
közreműködik a Térség fejlesztéséhez kapcsolódó központi költségvetési források biztosítását szolgáló
döntések előkészítésében és végrehajtásában;
d)
közreműködik a Tokaji Borvidéket érintő kormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásában;
e)
a Térséget érintően közreműködik a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség tervezési
feladataiban, a tervezett turisztikai projektek előkészítésében;
f)
közreműködik a Térség munkahelyteremtő beruházások létesítésére irányuló terveinek kidolgozásában és
végrehajtásában, és lefolytatja a Térségben működő vállalatok működésével, fejlesztésével összefüggésben
a szükséges társadalmi és kormányzati egyeztetéseket;
g)
közreműködik a Térség megtartóerejének növelését elősegítő közösségi, társadalmi környezet-javítására
irányuló döntések előkészítésében és végrehajtásában.
3. A Kormány egyetért azzal, hogy a kormánybiztos a 2. pont szerinti kormányzati célokat képviselje,
illetve érvényesülésüket elősegítse a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsban annak a területfejlesztésről és
a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szerinti tagjaként, illetve megválasztott elnökeként.
4. A kormánybiztos a Térséget érintő turisztikai kérdésekben együttműködik a turizmusért felelős miniszterrel és
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.
5. A kormánybiztos a tevékenységéről a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 21. §-a szerint számol be.
6. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
7. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
8. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.
9. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és
– a személyes gépjárműhasználat kivételével – kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.
10. Ez a határozat a közzététele napján 16 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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