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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1412/2019. (VII. 10.) Korm. határozata
a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez
szükséges feltételek és forrás biztosításáról
1. A Kormány mint Alapító
a)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 151/A. §-ában, valamint
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva létrehozza a Közép- és
Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány);
b)
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény 96/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Alapítvány feletti alapítói jogok gyakorlására
az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
c)
az Eütv.-ben meghatározott alapítványi célok megvalósításához az alapító okiratban 50 000 000 forint
pénzbeli vagyoni juttatás (a továbbiakban: induló vagyon) rendelkezésre bocsátását vállalja;
d)
az Alapítvány működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében tartós jelleggel minden évben
500 000 000 forint forrás biztosítását vállalja, amely a 2019. évben magában foglalja az induló vagyon c) pont
szerinti összegét.
2. A Kormány
a)
az induló vagyon rendelkezésre bocsátása érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint
az alapítói jogok gyakorlóját, hogy az Alapítvány induló vagyonának elkülönített kezelését szolgáló
bankszámla javára 50 000 000 forint egyösszegű folyósítása iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket,
továbbá kérelmezze az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
b)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy kérelmezze az Alapítvány – Eütv. alapján fennálló –
közhasznú jogállásának bírósági nyilvántartásba történő bejegyeztetését;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételének kezdeményezésével egyidejűleg
c)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alapítvány alapító
okiratának a Magyar Közlönyben történő közzététele érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően azonnal
d)
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
22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcímének a 33. Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia
Alapítvány jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
e)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 33. Közép- és
Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány jogcímcsoporton 500 000 000 forint forrás rendelkezésre
állásáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a d) pont szerinti címrendi kiegészítést követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

4707

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 121. szám

A Kormány 1413/2019. (VII. 10.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat
módosításáról
A Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont d) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány támogatja Salgótarján városának egészségügyi és sportfejlesztéseit, ennek keretében)
„d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak egy
új atlétikai pálya kialakításáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2021. december 31.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1414/2019. (VII. 10.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló
1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosításáról
1. A Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat] a következő 10. ponttal egészül ki:
[A Kormány 2015. november 17. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati
végrehajtása érdekében]
„10. támogatja a gazdaságfejlesztést szolgáló útfejlesztés megvalósítását, amely keretében
a) egyetért azzal, hogy a Ferenczy István utcát érintő útfejlesztés önkormányzati beruházásként valósuljon meg,
b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy az Önkormányzat bevonásával tegyen javaslatot a fejlesztési projekt európai
uniós fejlesztési forrás bevonásával történő támogatására.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. szeptember 30.”
2. A Kormány visszavonja az 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat 8. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1415/2019. (VII. 10.) Korm. határozata
a Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása érdekében fejezetek közötti
átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoportnak a 14. Budapest és
a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása jogcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 200 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
– a Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő
támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 14. Budapest és
a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása jogcím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pont szerinti forrás felhasználása érdekében támogatói
okiratot bocsásson ki a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére
az elszámolási kötelezettség kikötésével, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési
kötelezettséggel, a 2. pontban nyújtott forrás terhére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás átcsoportosítását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2019.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

IX.
359028

3
XI.

30

K8
1

11

380973

14

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
Egyéb felhalmozási célú támogatások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása

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

-200 000 000

Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K3
K8
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

697 559
199 302 441
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1. melléklet az 1415/2019. (VII. 10.) Korm. határozathoz

forintban
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

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

11

380973

14

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

200 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

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

Összesen

I.n.év
200 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

200 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A miniszterelnök 65/2019. (VII. 10.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és
kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter, a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya
között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges
megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a belügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény
tervezetét az Egyezmény szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

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: Papp Tibor ügyvezető.

