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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozata
a Népi Építészeti Program folytatásáról
A Kormány
1. egyetértve veszélyeztetett népi építészeti örökségünk megőrzésének, megmentésének szükségességével,
támogatja és kiemelt célnak tekinti a népi műemlékek, illetve a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség
megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program folytatását;
2. az 1. pontban meghatározott cél végrehajtása érdekében
a)
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 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcímének 86. Népi
Építészeti Program jogcímcsoporttal történő kiegészítését,
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. február 28.
b)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
– a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 1 500 000 000 forint
forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 86. Népi
Építészeti Program jogcímcsoport javára, az alábbi megosztásban:
ba)
első részlet 105 000 000 forint,
bb)
második részlet 698 000 000 forint,
bc)
harmadik részlet 697 000 000 forint,
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a ba) alpont tekintetében a jogcímcsoport létrehozását követően azonnal
a bb) alpont tekintetében 2019. április 15.
a bc) alpont tekintetében 2019. szeptember 15.
c)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a Népi
Építészeti Program további folytatásáról, amelynek a megvalósításához a 2020. költségvetési évtől évente
beépülő jelleggel – a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt –
1 500 000 000 forint támogatást biztosítson a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Népi Építészeti Program végrehajtására a 2. pont b) és
c) alpontjai szerint rendelkezésre álló forrás évenként legfeljebb 7%-át a Népi Építészeti Program lebonyolítói,
szakmai minőségbiztosítási, szakmai ellenőrzési és ismeretterjesztési feladatainak ellátására biztosítsa;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pont b) és c) alpontja szerinti forrás felhasználásáról
évente jelentésben számoljon be a Kormánynak;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
minden év január 31.
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5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Népi Építészeti Program lebonyolítói feladatainak ellátására
kössön megállapodást a Teleki László Alapítvánnyal.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 10/2019. (II. 6.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös védelméről 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 Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös védelméről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
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 szerződés létrehozását követően
a szerződés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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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.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

