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Kormányrendeletek

A Kormány 103/2019. (V. 7.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 32. §
(1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszterelnök általános helyettese a Kormány)
„2. – a 138. § 5. pontjában foglalt kivétellel – nemzetpolitikáért”
(felelős tagja.)
(2) Az R. 35. § nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége keretében – a 143/A. §-ban foglalt
kivétellel –”

2. §

(1) Az R. 138. §-a a következő 5. ponttal egészül ki:
[A külgazdasági és külügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„5. – a csángó ügyek vonatkozásában – nemzetpolitikáért”
(felelős tagja.)
(2) Az R. a következő 143/A. §-sal egészül ki:
„143/A. § A miniszter a csángó ügyek vonatkozásában a nemzetpolitikáért való felelőssége körében összehangolja
a központi államigazgatási szervek csángó ügyekkel összefüggő tevékenységét, ennek keretében a Kormány
feladatkörében érintett tagjával együttműködik a csángók kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő
programok és fejlesztések megszervezésében, a csángó kulturális örökség emlékeinek és értékeinek feltárásában,
megőrzésében.”

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

2693
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2019. (V. 7.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet technikai módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben − a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016.
(III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 7/2019. (V. 7.) MvM rendelettel
(a továbbiakban: Módr9.) megállapított rendelkezéseit a Módr9. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

1.

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 10h sora helyébe a következő sor lép:

(ÁHT
azonosító

10h

2.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Az előirányzat fedezetül
szolgál a fővárosi kerületi
belterületi, valamint a
főváros közigazgatási
30/1/11/8 A fővárosi határán található és ezekhez
közvetlenül kapcsolódó
kerületi belterületi
szilárd burkolat nélküli szilárd burkolat nélküli utak
szilárd burkolattal történő
utak szilárd
ellátásának támogatására.
burkolattal történő
Az előirányzat terhére
ellátásának
támogatás a támogatás
támogatása
igénylésének lehetőségéről
szóló tájékoztató kiküldését
követően megkezdett
tevékenységre is nyújtható.

376051

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának módja

Fővárosi kerületi
önkormányzat,
NIF Zrt.

kérelemre hozott
egyedi döntés
alapján támogatási
szerződéssel vagy
támogatói okirattal
vagy
megállapodással

Támogatási előleg

előleg
biztosítható

Rendelkezésre bocsátás módja

egyösszegű kifizetéssel vagy
időarányos/teljesítményarányos
részletekben történő kifizetéssel

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete)

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
alapján,
a költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
értékig vagy
összeghatár
megjelölése
nélkül.

–

–

–

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 10k sorral egészül ki:

(ÁHT
azonosító

10k

2694

1. melléklet az …/2019. ( …. ) MvM rendelethez

1. melléklet a 7/2019. (V. 7.) MvM rendelethez

379662

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

30/1/11/11 Fővárosi
Közfejlesztések Tanácsa
által jóváhagyott
fejlesztések támogatása

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának módja

Az előirányzat támogatást nyújt
Budapest Főváros
fejlesztéséhez kapcsolódóan
a Fővárosi Közfejlesztések
Tanácsa által jóváhagyott egyes
fejlesztésekre. A költségvetési
támogatás a támogatási igény
benyújtásakor már megkezdett
vagy megvalósult
tevékenységre is nyújtható.

jogi személy,
különösen
központi
költségvetési
szerv, helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzat
által fenntartott
intézmény,
köztestület,
egyesület,
alapítvány, nonprofit, valamint
közhasznú
jogállású
szervezet,
költségvetési
szerv, gazdasági
társaság

jogszabály vagy
– pályázati
rendszeren kívül,
kérelemre hozott –
egyedi döntés
alapján támogatási
szerződéssel vagy
támogatói okirattal
vagy
megállapodással

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

előleg
biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel,
előirányzat átcsoportosítással

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete)

szerződés vagy
okirat szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján,
a költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
értékig vagy
összeghatár
megjelölése
nélkül.

–

igénybe vehető

–
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Előirányzat célja

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 18c sora helyébe a következő sor lép:

(ÁHT
azonosító

18c

367228

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

30/1/28/2 Intervenciós
Támogatási Keret

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

civil szervezet,
alapítvány,
egyesület,
közalapítvány,
költségvetési szerv,
köztestület,
egyházi jogi
személy, bevett
egyház, belső
egyházi jogi
személy, határon
túli egyház,
Az előirányzat nyújt fedezetet
gazdasági társaság,
az „intervenciós” keret
helyi
forrásainak elszámolási és
önkormányzat,
visszafizetési kötelezettség
nemzetiségi
nélkül, adományként való
önkormányzat,
biztosítására azzal a céllal, hogy
társulás, továbbá
közvetlen és azonnali
egyéni vállalkozó,
segítségnyújtásra kerülhessen
egyéni cég, jogi
egyedi döntés
sor a keresztényüldözéssel
személy és jogi
alapján, okirattal
sújtott térségekben, valamint az
személyiséggel
ilyen térségekből érkező
nem rendelkező
üldözött keresztények
külföldi szervezet
magyarországi megsegítésére.
(a továbbiakban:
Adomány az egyoldalú
határon túli
jognyilatkozat kiállításakor már
szervezet), nem
megkezdett vagy megvalósult
magyarországi
tevékenységre is nyújtható.
székhelyű jogi
személy és jogi
személyiséggel
nem rendelkező
szervezet
(a továbbiakban:
külföldi szervezet),
valamint
jogszabály alapján
jogi személynek
minősülő egyéb
szervezet

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete)

–

egyösszegű
kifizetéssel

–

–

Hungary
Helps
Ügynökség
Nonprofit
Zrt.

–

–
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3.

2695

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő sor lép:

(ÁHT
azonosító

23

5.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

30/1/38 Építésügyi, építészeti és
településügyi feladatok

302624

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának módja

Az előirányzat az Étv. 50. §
(2) bekezdésében
meghatározott építésügyi
feladatok, az Építésügyi
Dokumentációs és Információs
Központról, valamint az
Országos Építésügyi
Nyilvántartásról szóló 313/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet, továbbá
a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 314/2012.
(XI. 8.) Korm. Rendelet] alapján
ellátott feladatok támogatására
szolgál. A költségvetési
támogatás a támogatási igény
benyújtásakor már megkezdett
vagy megvalósult
tevékenységre is nyújtható.

jogi személy,
különösen
központi
költségvetési
szerv, helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzat
által fenntartott
intézmény,
köztestület,
egyesület,
alapítvány, nonprofit, valamint
közhasznú
jogállású
szervezet,
költségvetési
szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat,
többcélú
kistérségi
társulás,
gazdasági
társaság

Kifizetésben
részesülők köre

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete)

előleg
biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel,
előirányzat átcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján, a
költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
értékig vagy
összeghatár
megjelölése
nélkül.

–

igénybe vehető

–

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete)

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
alapján, a
költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
értékig vagy
összeghatár
megjelölése
nélkül.

–

–

–

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

jogszabály vagy
– pályázati
rendszeren kívül,
kérelemre hozott –
egyedi döntés
alapján támogatási
szerződéssel vagy
támogatói
okirattal vagy
megállapodással

Támogatás
biztosításának módja

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 35a sora helyébe a következő sor lép:
(ÁHT
azonosító

35a

2696

4.

378540

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport
név

Jogcímnév

30/1/49 Európai Tett és Védelem
Ligával kapcsolatos kiadások

Előirányzat célja

Tett és Védelem
Alapítvány
(APLE – Action
and Protection
League of
Europe)

pályázati
rendszeren kívül,
kérelemre hozott
egyedi döntés
alapján támogatási
szerződéssel

előleg
biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel, vagy
időarányos vagy
teljesítményarányos
részletekben történő
kifizetéssel
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Az Európai Tett és Védelem Liga
(APLE – Action and Protection
League of Europe)
létrehozásának és szakmai
feladatai ellátásának
támogatása.
A támogatás a támogatási igény
benyújtásakor már megkezdett
vagy megvalósult
tevékenységre is nyújtható.

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő sor lép:

(ÁHT
azonosító

38

347917

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

30/1/55 Területrendezési feladatok

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Az előirányzat célja
a területrendezési közfeladatok
támogatása, valamint e szakmai
feladatokhoz kapcsolódó egyéb
projektek és feladatarányos
működési költségek
támogatása. A költségvetési
támogatás a támogatási igény
benyújtásakor már megkezdett
vagy megvalósult
tevékenységre is nyújtható.

Lechner
Tudásközpont
Területi,
Építészeti és
Informatikai
Nonprofit Kft.,
megyei
önkormányzat,
központi
költségvetési
szerv, egyesület,
alapítvány, nonprofit, valamint
közhasznú
jogállású
szervezet,
költségvetési
szerv, többcélú
kistérségi
társulás,
gazdasági
társaság

Támogatás
biztosításának módja

jogszabály vagy
– pályázati
rendszeren kívül,
kérelemre hozott –
egyedi döntés
alapján támogatási
szerződéssel

Támogatási előleg

előleg
biztosítható

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

egyösszegű
kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
szerződés szerint
részletekben történő
kifizetéssel,
előirányzat-átcsoportosítással

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete)

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján,
a költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
értékig vagy
összeghatár
megjelölése
nélkül.

–

igénybe vehető

–
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6.

2697

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 73–75. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(ÁHT
azonosító

73

74

2698

7.

367784

368840

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

30/1/93 Településképi- és Okos Város
feladatok

30/1/94 Közép-Duna menti
térségfejlesztési feladatok

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának módja

A magyarországi települések
jellegzetes és értékes arculatának
megóvása, kialakítása, az épített
Magyar Építész
és a természeti környezet
Kamara
egységes védelme, egyben az
Lechner
építési beruházások gyors és
Tudásközpont,
sikeres megvalósíthatósága
Területi,
érdekében a településkép
Építészeti és
védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
Informatikai
törvény és a 314/2012. (XI. 8.)
Nonprofit
Korm. rendelet 43/A. §-a alapján
Korlátolt
kötelező a településképi arculati
Felelősségű
kézikönyv elkészítése, amelynek
Társaság,
szakmai véleményezését
pályázati
egyesület,
(a továbbiakban: szakmai feladat)
rendszeren kívül,
alapítvány,
a Magyar Építész Kamara végzi.
kérelemre hozott
non-profit,
egyedi döntés
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
valamint
alapján támogatási
kijelölései alapján az okos város
közhasznú
szerződéssel
fejlesztések koordinálásával
jogállású
kapcsolatos fejlesztési
szervezet,
módszertani, szemléletformáló és költségvetési
konzultációs feladatok ellátásával,
szerv, helyi
a településértékelés és
nemzetiségi
monitoring rendszer
önkormányzat,
működtetésével kapcsolatos
többcélú
szakmai és koordinációs
kistérségi
feladatokat a Lechner
társulás,
Tudásközpont, Területi, Építészeti
gazdasági
és Informatikai Nonprofit Korlátolt
társaság
Felelősségű Társaság végzi. Az
előirányzat a szakmai feladatok
finanszírozásához biztosít forrást.

jogszabály vagy
– pályázati
rendszeren kívül,
kérelemre
hozott – egyedi
döntés alapján
támogatási
szerződéssel vagy
támogatói
okirattal

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete)

előleg
biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
szerződés szerint
részletekben történő
kifizetéssel,
előirányzat-átcsoportosítással

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján,
a költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
értékig vagy
összeghatár
megjelölése
nélkül.

–

igénybe vehető

–

előleg
biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítással

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján,
a költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
értékig vagy
összeghatár
megjelölése
nélkül.

–

igénybe vehető

–

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

szerződés szerint
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Az előirányzat a Közép-Duna
menti térségfejlesztési feladatok
megvalósításához szükséges
forrást biztosítja.

helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati
társulás, helyi
önkormányzat
által
fenntartott
intézmény,
köztestület,
gazdasági
társaság,
központi
költségvetési
szerv,
alapítvány,
egyesület,
non-profit,
valamint
közhasznú
jogállású
szervezet

Biztosíték

Támogatási előleg

75

8.

30/1/95 Magyarország Barátai
Alapítvány támogatása

375517

Az éves szakmai programban nem
szereplő tevékenység a Civil
törvényben foglaltak szerint
támogatható.
A költségvetési támogatás
a támogatási
igény benyújtásakor már
megkezdett vagy megvalósult
tevékenységre is nyújtható.

Magyarország
Barátai
Alapítvány

pályázati
rendszeren kívül,
kérelemre hozott
egyedi döntés
alapján támogatási
szerződéssel

előleg
biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel,

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján,
a költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
értékig vagy
összeghatár
megjelölése
nélkül.

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

–

–

–

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete)

–

–

–

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 80. sora helyébe a következő sor lép:
(ÁHT
azonosító

80

228895

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

30/3/1 Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

Előirányzat célja

1. Az előirányzat terhére
a következő felhasználási célok
bármelyikére nyújtható vissza
nem térítendő költségvetési
támogatás feladatfinanszírozás
és az ahhoz kapcsolódó arányos
működési költség
támogatására:
a) a külhoni magyarok oktatási
vagy kiemelten fontos egyházi,
kulturális programjainak,
a külhoni magyarság
magyarországi
támogatásához kapcsolódó
székhelyű jogi
tevékenységeknek, valamint
személy, külföldi
a külhoni média vagy
szervezet,
könyvkiadás támogatása
Magyarországgal
céljából,
szomszédos
b) a nemzetpolitikai
országban
szempontból kiemelt
székhellyel
jogszabály vagy
jelentőségű tevékenységek és
rendelkező,
– pályázati
fejlesztési célok támogatására,
határon túli
rendszeren kívül,
c) a határon túli magyarsággal
szervezet,
kérelemre hozott –
együttműködő magyarországi
központi
egyedi döntés
székhelyű jogi személy és jogi
költségvetési
alapján támogatási
személyiséggel nem rendelkező
szerv, helyi
szerződéssel vagy
szervezet határon túli, valamint
önkormányzat,
támogatói okirattal
külföldi szervezet
helyi
vagy
megerősítését szolgáló
önkormányzati
megállapodással
tevékenységének
költségvetési
támogatására,
szerv,
d) a Kőrösi Csoma Sándor
nemzetiségi
Program keretében a program
önkormányzat,
célkitűzéseivel összhangban
nemzetiségi
olyan tevékenységek
önkormányzati
megvalósítására, amelyeknek a
költségvetési
célja a diaszpórában élő magyar
szerv
közösségek megerősítése,
a hétvégi iskolák szakmai
színvonalának emelése,
a cserkészcsapatok munkájának
segítése, a magyar néptánc és
népzenei hagyományok
ápolása, a magán- és közösségi
gyűjtemények (könyvtárak,
levéltárak, múzeumok)
anyagainak felméréséhez
szakmai segítség nyújtása,
az egyházi közösségek

előleg
biztosítható

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján,
a költségvetési
támogatás
összegét
meghaladó
biztosítéki
egyösszegű
értékig vagy
kifizetéssel,
összeghatár
időarányos vagy
megjelölése
teljesítésarányos
nélkül azzal,
részletekben történő szerződés szerint
hogy a határon
kifizetéssel,
túli szervezetnek
előirányzatés a külföldi
átcsoporszervezetnek
tosítással
támogatási
kérelem alapján
nyújtott határon
túli költségvetési
támogatás
esetén biztosíték
kikötésére nem
kerül sor.
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Az előirányzat felhasználásának
célja a Magyarország Barátai
Alapítvány szakmai feladatainak
és működésének nemzetpolitikai
célú támogatása.

2699

2700

munkájának segítése,
a diaszpóra történetét kutató
munka végzése, a magyar
identitás megőrzése, a többedik
generáció bátorítása magyar
gyökereik megismerésére,
e) a Mikes Kelemen Program
keretében a program
célkitűzéseivel összhangban
lévő tevékenységek
megvalósítására,
f) határon túli szervezetek
tevékenységeinek
támogatására, amelyek
elősegítik a magyar
igazolvánnyal, magyar
hozzátartozói igazolvánnyal
rendelkező ukrán
állampolgárok oktatási,
kulturális, művészeti,
közművelődési, tudományos,
hitéleti, média, sport, civil
társadalmi, helyi önkormányzati
együttműködési, magyarmagyar együttműködési,
valamint kegyeleti okokból
Magyarországra történő
utazásait,
g) a Magyarság Háza nemzeti
identitás
kiállítása, látogató- és oktatásmódszertani központja
kialakítása, valamint a
Magyarság Háza egyéb
járulékos felújítása céljából.
2. Az előirányzat terhére a
határon túli szervezetek és
külföldi szervezetek
tevékenységhez kapcsolódó
működési költségeinek
támogatása érdekében vissza
nem térítendő költségvetési
támogatás nyújtható.
3. A költségvetési támogatás a
támogatási igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre is
nyújtható.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1264/2019. (V. 7.) Korm. határozata
a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásával Mórahalom Városi Önkormányzat útján;
2. egyetért a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásával együtt megvalósuló oktatási, tartalomfejlesztési
programmal;
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum
létrehozásával együtt megvalósuló oktatási, tartalomfejlesztési program kidolgozásáról a Szegedi
Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem útján;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2023. december 31.
4. a beruházás előkészítési fázisainak megvalósítójaként Mórahalom Városi Önkormányzatát jelöli ki úgy, hogy
az előkészítésbe vonja be a Beruházási Ügynökséget;
5. egyetért azzal, hogy a beruházás megvalósítója a Beruházási Ügynökség;
6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi
támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 52. Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása
jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával –
a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium
igazgatása cím terhére gondoskodjon 43 827 509 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi támogatása,
egyéb fejlesztési támogatások alcím, 52. Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása jogcímcsoport javára;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. ponthoz
kapcsolódóan
a)
a 2020. évben szükséges 1 387 957 139 forint többletforrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
b)
a 2021. évben szükséges 117 485 027 forint biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) pont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
a b) pont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2. és
3. ponthoz kapcsolódóan
a)
a 2020. évben szükséges 136 158 578 forint biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
b)
a 2021. évben szükséges 156 931 582 forint biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
c)
a 2022. évben szükséges 141 622 223 forint biztosításáról a 2022. évi központi költségvetés XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
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d)

a 2023. évben szükséges 70 883 267 forint biztosításáról a 2023. évi központi költségvetés XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) pont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
a b) pont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
a c) pont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
a d) pont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
10. Hatályát veszti a kormánybiztos kinevezéséről szóló 1552/2018. (XI. 5.) Korm. határozat 5. pontja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1265/2019. (V. 7.) Korm. határozata
a Dél-budai Centrum beruházással kapcsolatos kérdésekről
1. A Kormány az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrum megvalósítására irányuló beruházás
(a továbbiakban: Beruházás) kormányzati magasépítési beruházás keretében történő megvalósítása érdekében
– összhangban az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma megvalósításával kapcsolatos feladatokról
szóló 1238/2018. (IV. 25.) Korm. határozatban foglaltakkal –
a)
a Beruházással kapcsolatos feladatok előkészítőjének a DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és
Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki;
b)
a Beruházás megvalósítójának a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
c)
az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
17. §-a alapján felmentést ad a Beruházás előkészítőjének a Rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak alól.
2. Az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló
1238/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a)
1. pontjában a „megvalósítása” szövegrész helyébe az „előkészítése” szöveg;
b)
2. pontjában a „megvalósításáért” szövegrész helyébe az „előkészítéséért” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1266/2019. (V. 7.) Korm. határozata
a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának
állami támogatásáról szóló 1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
A fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának állami
támogatásáról szóló 1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
rögzíti, hogy)
„a) egyetért a Budapest belterületén, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó
326,52 kilométernyi szilárd burkolat nélküli út szilárd burkolattal történő ellátásával és a jogszabályi feltételként
előírt csapadékvíz-elvezetés megvalósításával,”
		
		

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 Kft.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

