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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1253/2021. (V. 11.) Korm. határozata
a horvátországi földrengés során megrongálódott petrinjai I. számú általános iskola és a žažinai Szt. Miklós
és Vitus templom újjáépítéséhez szükséges forrás Hungary Helps Program keretében történő biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a horvátországi földrengés következtében megrongálódott petrinjai I. számú általános iskola és
žažinai Szt. Miklós és Vitus templom helyett új iskola és templom építését érintő beruházás (a továbbiakban:
Beruházás) koncepciójával, annak előkészítésével, és a Beruházásnak a Hungary Helps Program keretében,
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által történő megvalósításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az 1. pont szerinti
cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a szükséges 9 481 738 500 forint többletforrás biztosításáról
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Hungary Helps Programhoz
kapcsolódó támogatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti forrás terhére
9 477 000 000 forint összegben adomány nyújtásáról a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a forrás biztosítását követően azonnal
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az általa vezetett minisztérium útján – működjön közre
a Beruházás jogi, műszaki és technikai megvalósításában.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1254/2021. (V. 11.) Korm. határozata
COVID-19 vakcina adományozásáról az Észak-macedón Köztársaság részére
A Kormány, figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre,
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra
figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 6000 adag
AstraZeneca COVID-19 Vaxzevria vakcina (a továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról
az Észak-macedón Köztársaság részére;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával –
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
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3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a kapcsolatot az Észak-macedón Köztársaság kijelölt
képviselőjével, ezt követően – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2. pont szerint
rendelkezésre bocsátott vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1255/2021. (V. 11.) Korm. határozata
a Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújítására és korszerűsítésére irányuló beruházásról
A Kormány a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint
a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat] 1. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében
1. támogatja a Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújítására és korszerűsítésére irányuló beruházást
(a továbbiakban: Beruházás);
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítására az 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt
táblázat 2. sorában meghatározott, az Egészséges Budapest Program tekintetében megjelölt 399 300 000 forint
forrás biztosításán túl a 2021. évben további 350 000 000 forint többletforrás kerüljön biztosításra;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás előkészítése és megvalósítása érdekében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
8. Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Egészséges Budapest
Program jogcímcsoport javára 350 000 000 forint többletforrás biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
5. egyetért azzal, hogy az 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 4. pont d) alpontjában foglaltaktól eltérően,
a 2021. évben 977 706 044 forint kerüljön biztosításra a Beruházás megvalósításához.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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