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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1627/2019. (XI. 8.) Korm. határozata
a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 elfogadásáról
A Kormány elfogadja a 2019–2030 közötti időszakra vonatkozó, a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének
stratégiáját (a továbbiakban: KKV Stratégia), és az abban foglaltak megvalósítása érdekében
1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Kormány honlapján tegye közzé a KKV Stratégiát;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a 2021–2027 közötti
tervezési időszak európai uniós támogatásai, valamint a korábbi évek operatív programjaiból visszaforgó
pénzeszközök felhasználásának tervezésekor vegyék figyelembe a KKV Stratégia céljait és intézkedéseit;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – dolgozza ki
a KKV Stratégia finanszírozási hátterét;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. december 31.
4. felkéri az érintett minisztereket, hogy az 1. mellékletben meghatározott feladatterv és a KKV Stratégiában szereplő
intézkedések végrehajtásához szükséges lépéseket tegyék meg.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1627/2019. (XI. 8.) Korm. határozathoz
A KKV Stratégia kiemelten kezelendő feladatainak intézkedési és ütemterve
Sorszám

Felelős

Feladat

Határidő

1.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

A KKV Stratégia kiemelten kezelendő
feladatait tartalmazó zászlóshajó
intézkedések Kormány elé terjesztése és
a KKV Stratégia végrehajtásának további
feladatait tartalmazó éves intézkedési
terv elkészítése.

minden év május 15.

2.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter és
az érintett miniszterek

Évente jelentés készítése a KKV Stratégia
végrehajtásáról a Kormány részére.

minden év május 15.

3.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter és
az érintett miniszterek

A KKV Stratégia naprakészségének és
folyamatos fejlesztésének érdekében,
kétévente a KKV Stratégia értékelésének
és felülvizsgálatának elvégzése.

első alkalommal:
2021. december 31.
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innovációért és technológiáért
felelős miniszter és
az érintett miniszterek

A KKV Stratégia végrehajtását támogató
elemzési tevékenységek és konzultációs
testületek, fórumok és folyamatok
rendszerének kialakítása.

2019. december 31.

5.

pénzügyminiszter, igazságügyi
miniszter és az érintett
miniszterek

Akcióterv készítése az üzleti szabályozási
környezet versenyképességének javítása,
illetve a vállalkozások működését
meghatározó igazgatási folyamatok
nemzetközi összehasonlításban is
érzékelhető javítása érdekében.

2020. március 31.

6.

pénzügyminiszter

A kisvállalkozások számára létrehozott
adónemek kiterjesztése és megerősítése.

2020. január 1-től
folyamatosan

7.

pénzügyminiszter

Az egyéni vállalkozók adóbevallásának
egyszerűsítése.

2020. január 31.

8.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter,
pénzügyminiszter és az érintett
miniszterek

A vállalkozások adminisztrációs terheinek
folyamatos csökkentése érdekében
rendszeres konzultáció folytatása
a vállalkozásokkal és az őket képviselő
szervezetekkel és javaslatok kidolgozása
a konzultáció eredményeinek
felhasználásával.

2019. november 30-tól
folyamatosan

9.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

Kormányzati szolgáltatásokat nyújtó
online platform elindítása a vállalkozók
részére.

2020. június 30.

10.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

A Magyar Multi Program elindítása
a nagy növekedésre képes és innovációs
potenciállal bíró kis és közepes méretű
vállalatok fejlesztése érdekében.

azonnal

11.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

A Modern Mintaüzem Program
elindítása a magyar kkv-k megújulásának
támogatása érdekében.

2019. november 30.

12.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

Program kidolgozása a hátrányos
térségekben működő kkv-k
fejlesztéseinek támogatása érdekében.

2019. november 30.

13.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter,
A Magyar Tőkealap Program kidolgozása
külgazdasági és
és elindítása, továbbá a kkv-kat támogató
külügyminiszter,
tőkealapok rendszerének áttekintése és
pénzügyminiszter, nemzeti
megerősítése a hazai vállalkozások piaci
vagyon kezeléséért felelős tárca
terjeszkedése érdekében.
nélküli miniszter

4.

2020. június 30.

14.

nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli miniszter

A gazdaságfejlesztési városi alapok
rendszerének kidolgozása és elindítása
meghatározott városok gazdaságának
fejlesztése érdekében.

azonnal

15.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter,
pénzügyminiszter,
nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli
miniszter, külgazdasági és
külügyminiszter, agrárminiszter

A támogatott kkv-finanszírozás
koordinációs mechanizmusának
kialakítása a kkv-finanszírozási
programokat működtető vagy a kkvfinanszírozáshoz kapcsolódó kormányzati
hatáskörrel bíró szervezetek széles körű
együttműködésének érdekében.

2019. november 30.
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16.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter,
pénzügyminiszter,
nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli
miniszter, külgazdasági és
külügyminiszter, agrárminiszter

Kkv-finanszírozási alstratégia készítése.

2020. június 30.

17.

külgazdasági és
külügyminiszter, innovációért
és technológiáért felelős
miniszter

Az exportképes kkv-k körét szélesítő
program kidolgozása és elindítása.

2019. december 15.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

A felnőttképzés pályakövetési
rendszerére, valamint a munkaerőpiac
rövid, közép- és hosszú távú előrejelző
rendszerére vonatkozó koncepció
kidolgozása.

2020. december 31.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

Tanácsadási és mentorálási
szolgáltatások piacát fejlesztő
intézkedések kidolgozása, amelyekkel
a vállalkozások tulajdonosainak és
vezetőinek generációváltása hatékonyan
támogatható.

2019. november 30.

18.

19.

A Kormány 1628/2019. (XI. 8.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
A Kormány
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi
önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonába kerüljenek;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy az önkormányzatokkal a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére
alkalmas szerződések (a továbbiakban együtt: Szerződések) megkötésre kerüljenek;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Szerződések megkötése előtt az MNV Zrt. a Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemű
eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az önkormányzatokat
az ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű
ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő öt hónapon belül
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Szerződések – a tulajdon-átruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi
követelményeken túlmenően – tartalmazzák azt is, hogy
a)
mennyi az ingatlan tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értéke,
b)
az önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan környezeti állapotának
felmérését, kármentesítését, illetve, ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor
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a szükséges engedélyek megszerzését, az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését,
c)
az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,
d)
az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem
támaszt,
e)
a tulajdon-átruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében
az önkormányzat vállalja a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a tulajdonossal szemben
támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást,
f)
az önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. §
(4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási
kötelezettségének – a Szerződések hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31.
napjáig írásban tesz eleget,
g)
ha az önkormányzat az f ) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan szerződésben
rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát, mint késedelmi kötbért köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,
h)
az ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat az 1. mellékletben és
a Szerződésekben az adott ingatlan vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles
hasznosítani, ha az önkormányzat ezen kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget,
az MNV Zrt. az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az önkormányzat
a nemteljesítési kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek
megfizetni,
i)
az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a jelenlegi vagyonkezelő, annak
felügyeleti szerve, a védettség jellege szerinti miniszter vagy a sportigazgatási szerv vezetője az ingyenes
tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Győr belterület, 2907/4 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonosváltozás ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés tartalmazza azt is, hogy
a)
az ingatlan sportcélú használatát, hasznosítását az önkormányzat a sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. §
(4) bekezdésének, valamint az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően a továbbiakban is biztosítsa,
ezért az önkormányzat a tulajdon-átruházási szerződésben vállalja, hogy az ingatlant a tulajdonszerzéstől
számított 15 évig elsődlegesen sportcélra használja, hasznosítja, és ezen célt az esetleges másodlagos jellegű
hasznosítás sem veszélyezteti, valamint, hogy az ingatlant 15 évig csak a sportigazgatási szerv egyetértésével
terheli meg,
b)
az ingatlan hasznosítására vonatkozó, az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontja szerinti beszámoló másolatát
az önkormányzat a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak is küldje meg,
c)
az ingatlan a Budapest–Győr–Hegyeshalom (1-es számú) vasúti fővonaltól, illetve a Győr pályaudvartól
déli irányban 1 km, a legközelebbi vasúti vágány tengelytől 100 méter távolságra helyezkedik el, ezért
a mindenkori tulajdonos tudomásul veszi a vasútvonal közelségét és fejlesztését, és ezekből eredően
semmiféle kárigénnyel, követeléssel a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: MÁV Zrt.) felé nem lép fel, köteles tűrni a vasútüzemből és vasútfejlesztésből eredő
környezeti hatásokat,
d)
a mindenkori tulajdonos tudomásul veszi a vasúti közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelést, ebből
származóan kárigényt a MÁV Zrt.-vel és jogutódaival szemben nem támaszt,
e)
a mindenkori tulajdonos tudomásul veszi, hogy a vasútvonal fejlesztése sebességemelést, tengelyterhelést,
valamint vonatmennyiség-növekedést jelent,
f)
az ingatlan területén elhagyott kommunális, építési-bontási, illetve veszélyes hulladék nincs,
g)
az ingatlan területén környezetszennyező vasúti technológiát nem alkalmaztak, és vasúti technológiával
összefüggő szennyezés nem látható;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a szerződés megkötésekor
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6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy az Edelény külterület, 0212/10 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonosváltozás
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés tartalmazza azt is, hogy
a)
az ingatlan kizárólag közúti funkció kiépítésére használható fel, melynek kapcsán a tulajdonba vevő vállalja
az út fenntartását és az autóbusz-közlekedés feltételeinek hosszú távú biztosítását,
b)
a mindenkori tulajdonos, hasznosító tudomásul veszi a vasútvonal közelségét, környezeti hatásait, a vasúti
közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelést, valamint a terület közlekedési besorolását, és ezekből
eredően semmilyen panasszal, igénnyel a MÁV Zrt.-vel, az MNV Zrt.-vel vagy a Magyar Állam bármely más
képviselőjével szemben nem lép fel,
c)
a mindenkori tulajdonos, hasznosító tudomásul veszi, hogy az ingatlanon építési törmelék és zöldhulladék
található, melynek – saját költségen történő – elszállítása a tulajdonba vevő feladata és kötelezettsége,
d)
a mindenkori tulajdonos a továbbhasznosítás során köteles figyelembe venni és alkalmazni üzembiztonsági
szempontból a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.)
GKM rendelet 4. számú melléklet B. rész 1.1.13. pontját;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a szerződés megkötésekor
7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a 4. pont szerinti Szerződések megkötésére kizárólag abban az esetben kerüljön sor,
ha a kedvezményezett a szerződés általa történő aláírásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak
minősül, vagy a köztartozásmentes adózói minőséget a kedvezményezett az állami adó- és vámhatóság által
30 napnál nem régebben kiállított, köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolással igazolja, és a tulajdonosi
joggyakorlóval szemben lejárt tartozással nem rendelkezik.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a szerződés megkötésekor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1628/2019. (XI. 8.) Korm. határozathoz
Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő ingatlanok jegyzéke
Ingatlan (helyrajzi szám,
Sorszám

Önkormányzat

a továbbiakban: hrsz.) /

IngatlanSegítendő feladat/cél

tulajdoni hányad

nyilvántartási
megnevezés

Terület
(m2)

1.

Apagy Községi
Önkormányzat

Apagy
külterület
010 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi közutak
és tartozékainak fenntartása) /
közfoglalkoztatási programba történő
bevonás

kivett saját
használatú út

10520

2.

Apagy Községi
Önkormányzat

Apagy
külterület
0157/2 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi közutak
és tartozékainak fenntartása) /
közfoglalkoztatási programba történő
bevonás

kivett saját
használatú út

3274

3.

Apagy Községi
Önkormányzat

Apagy
külterület
0146/8 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi közutak
és tartozékainak fenntartása) /
közfoglalkoztatási programba történő
bevonás

kivett saját
használatú út

3281

7355
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Ingatlan (helyrajzi szám,
Sorszám

Önkormányzat

a továbbiakban: hrsz.) /

IngatlanSegítendő feladat/cél

tulajdoni hányad

nyilvántartási
megnevezés

Terület
(m2)

4.

Apagy Községi
Önkormányzat

Apagy
külterület
011/24 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi közutak
és tartozékainak fenntartása) /
közfoglalkoztatási programba történő
bevonás

kivett saját
használatú út

9676

5.

Apagy Községi
Önkormányzat

Apagy
külterület
0261/3 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi közutak
és tartozékainak fenntartása) /
közfoglalkoztatási programba történő
bevonás

kivett saját
használatú út

6092

6.

Apagy Községi
Önkormányzat

Apagy
külterület
0261/20 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi közutak
és tartozékainak fenntartása) /
közfoglalkoztatási programba történő
bevonás

kivett saját
használatú út

2547

7.

Apagy Községi
Önkormányzat

Apagy
külterület
0261/23 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi közutak
és tartozékainak fenntartása) /
közfoglalkoztatási programba történő
bevonás

kivett saját
használatú út

3441

8.

Apagy Községi
Önkormányzat

Apagy
külterület
0153 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi közutak és
tartozékainak fenntartása) / kerékpárút
építése

kivett saját
használatú út

576

9.

Apagy Községi
Önkormányzat

Apagy
külterület
0141 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi közutak és
tartozékainak fenntartása) / kerékpárút
építése

kivett saját
használatú út

19721

10.

Apagy Községi
Önkormányzat

Apagy
külterület
0155/3 hrsz.
1/1

településüzemeltetés (helyi közutak
és tartozékainak fenntartása) /
közfoglalkoztatási programba történő
bevonás

kivett saját
használatú út

603

11.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen
külterület
0200/6 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett közút

1600

12.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen
külterület
0202/76 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett közút

762

13.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen
külterület
0226/78 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett közút

1098

14.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen
külterület
0226/80 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett közút

589

15.

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen
külterület
0226/82 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett közút

1533

7356
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Ingatlan (helyrajzi szám,
Sorszám

Önkormányzat

a továbbiakban: hrsz.) /

IngatlanSegítendő feladat/cél

tulajdoni hányad

nyilvántartási
megnevezés

Terület
(m2)

16.

Edelény Város
Önkormányzata

Edelény
külterület
0212/10 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása,
autóbuszjáratok közlekedtetése, vasúti
átszállás érdekében

kivett út

2642

17.

Galgaguta Község
Önkormányzata

Galgaguta
belterület
23/2 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett
közterület

189

18.

Galgaguta Község
Önkormányzata

Galgaguta
belterület
210/2 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett
közterület

290

19.

Galgaguta Község
Önkormányzata

Galgaguta
belterület
210/3 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett
közterület

293

20.

Galgaguta Község
Önkormányzata

Galgaguta
belterület
314/2 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett
közterület

2432

21.

Galgaguta Község
Önkormányzata

Galgaguta
belterület
314/3 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett
közterület

1309

22.

Galgaguta Község
Önkormányzata

Galgaguta
belterület
314/4 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett
közterület

668

23.

Galgaguta Község
Önkormányzata

Galgaguta
belterület
322/2 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett
közterület

402

24.

Galgaguta Község
Önkormányzata

Galgaguta
belterület
322/3 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett
közterület

868

25.

Győr Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Győr
belterület
2907/4 hrsz.
1/1

sport, ifjúsági ügyek / sportcélú
fejlesztés, elsősorban labdarúgás sportág
infrastrukturális feltételeinek biztosítása
célra

kivett
sporttelep

72238

26.

Tolna Város
Önkormányzata

Mözs
külterület
0163/26 hrsz.
1/1

helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás és vízkárelhárítás/
szikkasztóárok fenntartása, gondozása,
karbantartása

kivett árok

166

27.

Tolna Város
Önkormányzata

Mözs
külterület
0163/28 hrsz.
1/1

helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás és vízkárelhárítás /
szikkasztóárok fenntartása, gondozása,
karbantartása

kivett árok

582

7357
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Ingatlan (helyrajzi szám,
Sorszám

Önkormányzat

a továbbiakban: hrsz.) /

IngatlanSegítendő feladat/cél

nyilvántartási

tulajdoni hányad

megnevezés

Terület
(m2)

28.

Oroszlány Város
Önkormányzata

Oroszlány
belterület
911/4 hrsz.
1/1

29.

Sukoró Község
Önkormányzata

Sukoró
belterület
794 hrsz.
1/1

helyi adóval, gazdaságszervezéssel és
a turizmussal kapcsolatos feladatok,
valamint sport, ifjúsági ügyek / turistaház
építése és üzemeltetése

kivett oktatási
intézmény és
udvar

2346

30.

Szügy Község
Önkormányzata

Szügy
belterület
17/23 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása

kivett saját
használatú út

3950

településüzemeltetés / közterület,
közpark kialakítása

kivett
közterület

6191

A Kormány 1629/2019. (XI. 8.) Korm. határozata
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány a Beruházási Ügynökség 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosításáról szóló
1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 5. pontjának végrehajtása érdekében az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 7 254 292 755 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

7358

1. melléklet az 1629/2019. (XI. 8.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

340417

Alcím
szám

25
24

343973
343984

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

51

K6

29

K6

30

372040

K6

67
XLIII.

380695

3

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Kiemelt
előir.
szám

K8

5

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
Beruházások
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Tornaterem-építési program
Beruházások
Tanuszoda-fejlesztési program
Beruházások
Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások
Beruházási tartalék
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-1 858 498 000
-1 066 097 000
-1 066 097 000
-3 263 600 755

7 254 292 755

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

340417

Alcím
szám

25
24

343973
343984
372040
Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

51
29
30
67

Magyar Államkincstár 1 példány

forintban

-1 858 498 000
-1 066 097 000
-1 066 097 000
-3 263 600 755

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
7 254 292 755

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
7 254 292 755
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* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Tornaterem-építési program
Tanuszoda-fejlesztési program
Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

7359

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 179. szám

A Kormány 1630/2019. (XI. 8.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2019. júliusi és augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján,
tekintettel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2019. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

7360

1. melléklet az 1630/2019. (XI. 8.) Korm. határozathoz

1.

ANNAVÖLGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

2.

BÁTONYTERENYE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

szerződésmódosítás –
1 HUF változatlan vagy csökkenő Hitel
ügyletérték mellett

Kölcsön

Értéke (Ft)

4

5 264 530

10

50 000 000

Fejlesztés
sorszáma

Fejlesztés adatai

Futamideje (év)

Ügylet célja

Ügylet típusa

Devizanem

Ügylet
sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Önkormányzat neve

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora
értékkel járul hozzá

Fejlesztés célja

1 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések

5 264 530

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó ügyletérték

Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

Jóváhagyott ügylet adatai
Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága
szerint (Ft)
2019

5 264 530 Igen

2020

2021

2022-től

5 264 530

0

0

0

50 000 000

0

0

0

2.1

1 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés

23 000 000

23 000 000 Igen

2.2

2

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

21 000 000

21 000 000 Igen

2.3

3

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és
rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

6 000 000

6 000 000 Igen

1

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

50 000 000

50 000 000 Igen

50 000 000

0

0

0

5 000 000

5 000 000 Igen

5 000 000

0

0

0

500 000 000

1 040 414 000

0

0

540 416 000

540 416 000 Igen

999 998 000

999 998 000 Igen

BÁTONYTERENYE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

szerződésmódosítás –
2 HUF változatlan vagy csökkenő Hitel
ügyletérték mellett

4.

BÁTONYTERENYE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

szerződésmódosítás –
3 HUF változatlan vagy csökkenő Hitel
ügyletérték mellett

10

5 000 000

5.

BÜK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

11

1 540 414 000

3.

Hitel

10

50 000 000

5.1

3.3. Szociális nappali ellátást biztosító intézmény létrehozását,
1 fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint , a fűtésés világítási rendszer korszerűsítése

1 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés

5.2

2 7.9. Települési turisztikai fejlesztés

6.

CSURGÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF adósságmegújítás

Hitel

21

346 000 000

7.

CSURGÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2 HUF fejlesztés

Hitel

21

40 000 000

8.

ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Hitel

12

9.

ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2 HUF fejlesztés

Hitel

3

10.

FÜZÉR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

11.

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Hitel

0

0

0

0 Igen

346 000 000

0

0

0

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt
1 feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális
beruházások

40 000 000

40 000 000 Igen

40 000 000

0

0

0

50 000 000

1 4.1. Kulturális célú beruházások

50 000 000

50 000 000 Igen

50 000 000

0

0

0

40 309 429

1 4.1. Kulturális célú beruházások

40 309 429

40 309 429 Igen

40 309 429

0

0

0

11

20 422 925

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
1 önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

20 422 925

20 422 925 Igen

20 422 925

0

0

0

13

3 208 381 808

3 208 381 808

0

0

0

1 398 035

1 398 035 Igen

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

11.2

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

71 975 001

71 975 001 Igen

11.3

3 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

767 091 400

767 091 400 Igen

11.4

4 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

136 700 000

136 700 000 Igen

11.5

5

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és
rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

79 144 832

79 144 832 Igen

11.6

6

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és
rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

5 228 579

5 228 579 Igen

11.7

7

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és
rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

3 531 870

3 531 870 Igen

11.8

8

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és
rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

3 087 370

3 087 370 Igen

11.9

9

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és
rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

4 319 270

4 319 270 Igen

11.10

10

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és
rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

4 027 220

4 027 220 Igen

11.11

11

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és
rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

2 795 270

2 795 270 Igen

11.12

12

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és
rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

4 324 350

4 324 350 Igen
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11.1

13

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és
rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

4 239 260

4 239 260 Igen

11.14

14

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

57 568 090

57 568 090 Igen

11.15

15

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

6 623 050

6 623 050 Igen

11.16

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a
16
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

4 395 470

4 395 470 Igen

11.17

17

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

7 216 140

7 216 140 Igen

11.18

18

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

50 885 950

50 885 950 Igen

37 024 649

37 024 649 Igen

354 660 773

354 660 773 Igen

2 634 600

2 634 600 Igen

94 811 220

94 811 220 Igen

74 076 179

74 076 179 Igen

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
19 önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
20 önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú)
21 önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés,
valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

11.19
11.20
11.21

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési
22 intézmények – új férőhely kialakítását nem eredményező –
felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

11.22

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési
intézmények – új férőhely kialakítását nem eredményező –
felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési
intézmények – új férőhely kialakítását nem eredményező –
felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési
intézmények – új férőhely kialakítását nem eredményező –
felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési
intézmények – új férőhely kialakítását nem eredményező –
felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

11.23

23

11.24

24

11.25

25

11.26

26

11.27

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési
27 intézmények – új férőhely kialakítását nem eredményező –
felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

11.28

3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek
tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti
28 gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását,
fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtésés világítási rendszer korszerűsítése

11.29

94 598 646

94 598 646 Igen

206 568 934

206 568 934 Igen

84 330 919

84 330 919 Igen

23 368 077

23 368 077 Igen

395 478 000

395 478 000 Igen

5.3. Önkormányzati járóbeteg szakrendelők és szakrendelő29 intézetek, szűrőállomások, gondozók fejlesztése, valamint a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

38 343 269

38 343 269 Igen

11.30

3.3. Szociális nappali ellátást biztosító intézmény létrehozását,
30 fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint , a fűtésés világítási rendszer korszerűsítése

83 014 428

83 014 428 Igen

11.31

3.3. Szociális nappali ellátást biztosító intézmény létrehozását,
31 fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint , a fűtésés világítási rendszer korszerűsítése

301 665 041

301 665 041 Igen

11.32

3.3. Szociális nappali ellátást biztosító intézmény létrehozását,
32 fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint , a fűtésés világítási rendszer korszerűsítése

377 326

377 326 Igen

11.33

33 4.1. Kulturális célú beruházások

19 961 598

19 961 598 Igen

11.34

4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó
34 sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

32 007 779

32 007 779 Igen

11.35

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt
35 feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális
beruházások

61 656 000

61 656 000 Igen

11.36

36 2.5. Iskolai tornaterem és kapcsolódó vizesblokk építése

50 922 000

50 922 000 Igen

11.37

37 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

2 162 213

2 162 213 Igen

11.38

38 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások
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11.13

36 169 000

36 169 000 Igen

12.

KISKŐRÖS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Hitel

11

250 000 000

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

250 000 000

250 000 000 Igen

250 000 000

0

0

0

13.

KISKŐRÖS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2 HUF fejlesztés

Hitel

11

100 000 000

2 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

100 000 000

100 000 000 Igen

100 000 000

0

0

0

14.

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Hitel

7

11 789 459

11 789 459

11 789 459 Igen

11 789 459

0

0

0

1

3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a
fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

7361

7362

55 000 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt
1 feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális
beruházások

55 000 000

55 000 000 Igen

55 000 000

0

0

0

11

40 000 000

4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális
1
feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások

40 000 000

40 000 000 Igen

40 000 000

0

0

0

11

50 000 000

1

50 000 000

50 000 000 Igen

50 000 000

0

0

0

15.

KŐSZEG VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

16.

ŐRISZENTPÉTER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Hitel

17.

SZABADHÍDVÉG KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

18.

TISZAVASVÁRI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

7

18 000 000

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

18 000 000

18 000 000 Igen

18 000 000

0

0

0

19.

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

15

20 000 000

1 7.7. Város- és település-rehabilitáció

20 000 000

20 000 000 Igen

20 000 000

0

0

0

20.

ÚRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Hitel

11

25 000 000

1 1.3. Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások

25 000 000

25 000 000 Igen

25 000 000

0

0

0

1 HUF fejlesztés

Hitel

6

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és
rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
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A Kormány 1631/2019. (XI. 8.) Korm. határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz
szükséges fedezet biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program II. és III. ütemének folytatásával és az annak keretében
előkészített 35 sportparkberuházás programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával;
2. az 1. pont szerinti beruházások megvalósítása érdekében – a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek
felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére –
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 582 017 993 forintban határozza meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
582 017 993 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

7364

1. melléklet az 1631/2019. (XI. 8.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XLIII.
380695

Cím
szám

3

Alcím
szám

Jogcím
szám

5
4

379340

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Kiemelt
előir.
szám

K6
1

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások
Beruházási tartalék
Beruházások
Programszerű magasépítési beruházások
Sportpark beruházások
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

I.n.év

II. n.év

-582 017 993
582 017 993

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

forintban
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

forintban

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen
582 017 993

III.n.év

IV.n.év
582 017 993

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1632/2019. (XI. 8.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló veszprémi beruházások forrásigényének átütemezéséről
és a kapcsolódó kormányhatározatok egyéb módosításáról
1. A Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről szóló 1203/2017. (IV. 10.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja
megvalósítása céljából]
„2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások minisztere
bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához a 2021. évben szükséges 4 550 000 000 forint
biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során”
2. Az 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja
megvalósítása céljából]
„6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez nyújtsa be
– a Modern Városok Program keretében megvalósuló veszprémi beruházások forrásigényének átütemezéséről és
a kapcsolódó kormányhatározatok egyéb módosításáról szóló 1632/2019. (XI. 8.) Korm. határozattal megállapított –
2. pont szerinti ütemezésnek megfelelően a támogatói okirat módosítására irányuló kérelmet;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a szakpolitikai felelős támogatóiokirat-módosítási
kérelmének megfelelően – gondoskodjon a támogatói okiratnak – a Modern Városok Program keretében
megvalósuló veszprémi beruházások forrásigényének átütemezéséről és a kapcsolódó kormányhatározatok egyéb
módosításáról szóló 1632/2019. (XI. 8.) Korm. határozattal megállapított – 2. pont szerinti ütemezésnek megfelelő
módosításáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 6. pont szerinti módosítási kérelem beérkezését követően azonnal”
3. Az 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
a)
5. pont nyitó szövegrészében az „a 2017–2020. költségvetési évek” szövegrész helyébe az „a 2017–2021.
költségvetési évek” szöveg,
b)
5. pont c) alpontjában a „2020. évre” szövegrész helyébe a „2021. évre” szöveg
lép.
4. A Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósításához
szükséges intézkedésekről szóló 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1659/2018. (XII. 6.)
Korm. határozat] 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont a) alpontjának
végrehajtása érdekében]
„3. a Beruházáshoz szükséges Veszprém külterület 0213/85/A és 0213/85 helyrajzi számú ingatlanok, valamint
a Veszprém külterület 0213/85/A helyrajzi számú ingatlan rendeltetésszerű üzemeléséhez szükséges ingóságok
per-, teher- és igénymentes állami tulajdonba kerülésének érdekében, továbbá a Beruházás előkészítéséhez,
engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez legfeljebb 4 331 518 833 forint központi költségvetési forrást biztosít
a 2018. évben az 5. és 10. pontban meghatározott megbontás szerint;”
5. Az 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont a) alpontjának
végrehajtása érdekében]
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6.

7.

8.
9.

„8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az NSK és a BMSK Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével –
tegye meg a szükséges intézkedéseket a 3. pontban szereplő ingatlanok és ingóságok tulajdonjogának
– az Önkormányzat által az állam részére ingyenesen történő átadására irányuló felajánlása esetén – az erről szóló
megállapodás megkötése útján történő megszerzése, valamint a Beruházáshoz szükséges további ingatlanok
– legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított értéken történő – per-, teher- és igénymentes
állami tulajdonba kerülése érdekében, majd gondoskodjon az ingatlanok NSK részére történő vagyonkezelésbe
adásáról;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Beruházás megvalósításáról szóló döntést követő hat hónapon belül”
Az 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont a) alpontjának
végrehajtása érdekében]
„9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházáshoz szükséges ingatlanok
Magyar Állam tulajdonába kerülése és az ahhoz szükséges forrás biztosítása érdekében – az emberi erőforrások
minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével – készítsen előterjesztést a Kormány
részére;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Beruházás megvalósításáról szóló döntést követő hat hónapon belül”
Az 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont a) alpontjának
végrehajtása érdekében]
„10. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítéséhez, az engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséhez legfeljebb
731 518 833 forint központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra az NSK részére a 2018. évben a 11. pont
szerint;”
A Kormány visszavonja az 1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 12. pontját.
A Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő
támogatás biztosításáról szóló 1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozat 3. pontjában a „szükséges – a kincstári díjakkal
együtt – legfeljebb” szövegrész helyébe a „szükséges legfeljebb” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1633/2019. (XI. 8.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú („Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című)
projekt támogatásának növeléséről
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 meghatározott feladatkörében eljárva
1. egyetért a GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú, „Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című
projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével, és az európai uniós forrásból
finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása
során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra;
2. egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
7. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;
3. egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. november 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

GINOP-7.1.917-2017-00004

B

Projekt megnevezése

Zalakaros
gyógyhely
komplex turisztikai
fejlesztése

C
Kedvezményezett
neve

Zalakaros Város
Önkormányzata
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1. melléklet az 1633/2019. (XI. 8.) Korm. határozathoz
D

E

Eredeti

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(forint)

(forint)

650 000 000

350 000 000

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

1 000 000 000

A projekt eredményeként létrejön egy 6 hektár területű, összefüggő,
átalakított, bővített, számos új funkcióval ellátott városközpont, új
rendezvénytér létesül, megépül egy új multifunkcionális gyógyhelyi
fogadóépület.
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A miniszterelnök 124/2019. (XI. 8.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között a Hanoiban létesítendő
Magyar Művelődési és Közösségi Ház létesítéséről, működtetéséről és tevékenységéről szóló Megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között a Hanoiban
létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház létesítéséről, működtetéséről és tevékenységéről szóló
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását
követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 125/2019. (XI. 8.) ME határozata
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnökének kinevezéséről
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben
eljárva
dr. Pap Sándort
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnökévé
– 2019. október 21-ei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 126/2019. (XI. 8.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára
Hizó Ferenc Krisztiánt és
Nagy Balázst
– 2019. november 10-ei hatállyal –
az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárává
kinevezem.
		

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.
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