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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2044/2006. (III. 14.) Korm.

határozata

az „Ungarischer Akzent” elnevezésû németországi magyar kulturális évad 2007. évre történõ kiterjesztésérõl

1. Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 12/A.  § (2) be kez dé se alap ján a
Kor mány úgy ha tá roz, hogy a XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma fe je zet 10/33/1 Kul tu rá lis éva dok fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta ter hé re a 2007. évre 500,0 mil lió fo rint mértékig kötelezettség vállalható.

Fe le lõs: nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. A vál lalt ki fi ze té sek fe de ze tét a 2007. évi költ ség ve tés ben a tár cá nak a fe je ze ti elõ irány za tai kö zött terveznie kell.

Fe le lõs: nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
Ha tár idõ: a 2007. évi költ ség ve tés ter ve zé se során

3. Az Áht. 12/A.  § (5) be kez dé se alap ján a Kor mány en ge dé lye zi a ha tá ro zat tár gyá val össze füg gõ eset le ges köz be -
szer zé si el já rás megindítását.

Fe le lõs: nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány

2045/2006. (III. 14.) Korm.

határozata

kötött segélyhitel felajánlásáról a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság részére

A Kor mány

1. az Exim bank ál tal fo lyó sít ha tó kö tött se gély hi te lek fel té te le i rõl és a se gély hi tel nyúj tás rész le tes sza bá lya i ról  szóló
232/2003. (XII. 16.) Korm. ren de let 5.  §-a alap ján egyet ért kö tött se gély hi tel fel aján lá sá val a Srí Lan ka-i  Demokratikus
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság ré szé re a mint egy 51 M EUR össze gû ki kö tõ re konst ruk ci ós és víz tisz tí tó pro jek tek meg va ló sí -
tá sá hoz, va la mint biz to sít ja az eh hez szük sé ges költ ség ve té si keretet;

2. fel ha tal maz za a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy a kö tött se gély hi tel fel aján lá sá ról a Srí Lan ka-i De mok -
ra ti kus Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nyát ér te sít se.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány

2046/2006. (III. 14.) Korm.

határozata

a 2006. tavaszi ár- és belvízi védekezéshez szükséges anyagok, 
eszközök egyes belügyi szervek részére történõ biztosításáról

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö -
ré ben a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká ból – a mel lék let sze rint – 58,6 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát
ren de li el a bel ügy mi nisz ter ál tal irá nyí tott ka taszt ró fa vé del mi szer vek több let fel ada ta i nak fi nan szí ro zá sá ra.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Mel lék let a 2046/2006. (III. 14.) Korm. ha tá ro zat hoz

XI. Bel ügy mi nisz té ri um           

Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2006.

Millió fo rint ban, egy tizedessel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XI. Belügyminisztérium

001711 7 BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõigazgatóság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi juttatások 7,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ járulékok 3,0

3 Do lo gi kiadások 20,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si kiadások 28,6

X. Miniszterelnökség

20 Tartalékok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tartaléka –58,6

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó
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Cím-
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Al-
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csop.-
szám

Jog-
cím-
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név

Cím-
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Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-
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BEVÉTELEK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ
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Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XI. Belügyminisztérium

001711 7 BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõigazgatóság 58,6

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû  b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû  b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/—)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: 58,6

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/—) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

A Kormány

2047/2006. (III. 14.) Korm.

határozata

önkormányzati feladatok elõsegítése céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó termõföldek 
önkormányzatok részére történõ átadásáról

1. A Kor mány a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény 13. §-ának (6) be kez dé se, va la mint az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 109/K.  §-ának (9) be kez dé se alap ján úgy dön tött, hogy az 1. szá mú mel lék let -
ben sze rep lõ Nem ze ti Föld alap ba tar to zó föld rész le te ket az ott fel so rolt ön kor mány za tok ré szé re a meg je lölt cél meg va -
ló sí tá sa ér de ké ben in gye ne sen va gyon ke ze lés be, a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ Nem ze ti Föld alap ba tar to zó föld rész -
le te ket az ott fel so rolt ön kor mány za tok ré szé re a meg je lölt cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben tu laj don ba adja.

2. Az ön kor mány za tok nak in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zé sé re al kal mas va gyon ke ze lé si, il le tõ leg tu laj don ba adá si
szer zõ dést kell köt ni ük a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet tel. A szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le:

a) az ön kor mány za tok – a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény 13.  §-ának (6) be kez dé sé ben elõ írt –
föld hi va ta li en ge dé lye ket be sze rez zék,

b) a ha szon bér be adás sal – vagy más jog cí men – hasz no sí tott in gat la nok ese té ben a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve -
zet a fenn ál ló jog vi szo nyo kat megszüntesse.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 2047/2006. (III. 14.) Korm. határozathoz

Ké rel me zõ Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág
Te rü let

(m2)
AK Bér lõ

A meg va ló sí tás hoz 
szük sé ges

Meg jegy zés

 1. Kis besz ter ce Ba ra nya Kis besz ter ce 0112/1 szán tó 16 691 22,03 in gye nes (köz ér de kû
cél)

 2. Ba ko nya Ba ra nya Ba ko nya 023/1 szán tó, gyep 
(le ge lõ)

22 058 17,93 pil la nat nyi lag még
vé te li igény

 3. Ka pos vár So mogy Ka pos vár 0457/74 a) szán tó
b) gyep
(le ge lõ)

34 460 33,89 ha szon bér lõ
hoz zá já ru lá sa (fa xon
kül dik)

sport, kul tu rá lis,
köz mû ve lõdé si cé lo kat
is szol gá ló
mul ti fun kci o ná lis
csar nok

 4. Ka pos vár So mogy Ka pos vár 0457/77 szán tó, gyep 
(le ge lõ),
ki vett
par ko ló

529 910 1192,38 ha szon bér lõ
hoz zá já ru lá sa (fa xon
kül dik)

sport, kul tu rá lis,
köz mû ve lõdé si cé lo kat
is szol gá ló
mul ti fun kci o ná lis
csar nok

 5. Pa lo tás Nóg rád Pa lo tás 0149/5 gyep
(le ge lõ)
egyéb
épít mény

684 0,95 sport, köz mû ve lõ dé si
cél ra

 6. Ik rény Gyõr-Mo son-
Sop ron

Ik rény 054/1 gyep
(le ge lõ)

1 082 0,94 te rü let fej lesz tés, ut ca
ki ala kí tás, HSZ
ja va sol ta

 7. Mó ra ha lom Csong rád Mó ra ha lom 0406/85 szán tó 10 382 11,62 te rü let fej lesz tés
 8. Pol gár di Fej ér Pol gár di 02/5 er dõ, gyep

(le ge lõ),
ki vett töl tés, 
ki vett ud var
épü let

303 726 197,69 te rü let fej lesz tés
(park er dõ)/eset leg
kul tu rá lis cél
(tör té nel mi em lék hely)

 9. Haj dú bö ször mény Haj dú-Bi har Haj dú bö ször mény 0370/2 gyep
(le ge lõ)

89 914 163,64 gaz da ság- és
te rü let fej lesz té si cél

10. Haj dú bö ször mény Haj dú-Bi har Haj dú bö ször mény 0373/1 gyep
(le ge lõ)

71 586 80,89 gaz da ság- és
te rü let fej lesz té si cél

11. Haj dú bö ször mény Haj dú-Bi har Haj dú bö ször mény 0373/2 gyep
(le ge lõ)

114 321 152,36 gaz da ság- és
te rü let fej lesz té si cél

12. Haj dú bö ször mény Haj dú-Bi har Haj dú bö ször mény 0377 gyep
(le ge lõ)

42 565 77,47 gaz da ság- és
te rü let fej lesz té si cél

13. Haj dú bö ször mény Haj dú-Bi har Haj dú bö ször mény 0379 gyep
(le ge lõ)

170 670 234,32 gaz da ság- és
te rü let fej lesz té si cél

14. Haj dú bö ször mény Haj dú-Bi har Haj dú bö ször mény 0381/2 gyep
(le ge lõ)

29 516 8,26 gaz da ság- és
te rü let fej lesz té si cél
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Ké rel me zõ Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág
Te rü let

(m2)
AK Bér lõ

A meg va ló sí tás hoz 
szük sé ges

Meg jegy zés

15. Bu gac Bács-Kis kun Bu gac 128 er dõ, 
gyep
(le ge lõ)

32 817 5,00 va gyon ke ze lõ
hoz zá já rult

sport, kul tu rá lis

16 Bé nye Pest Bé nye 090/6 ki vett, 
gyep
(le ge lõ)

88 375 17,23 Ma gyar Ál lam
tu laj do ni há nya da
1724/1841

sport és sza bad idõs
te vé keny ség

17. Bé nye Pest Bé nye 0104/5 ki vett, 
gyep
(le ge lõ)

270 577 86,18 sport és sza bad idõs
te vékeny ség

18. Szeg ha lom Bé kés Szeg ha lom 01109/1 er dõ, szán tó,
gyep (le ge lõ)

248 183 292,89 ide ig le nes 
va gyon -
ke ze lõ
DALERD 
Rt.

te rü let fej lesz tés

19. Szeg ha lom Bé kés Szeg ha lom 0356/29 ki vett út,
gyep
(le ge lõ),
er dõ

46 883 14,38 b) és d)
al rész let
Hb.
Tö vis ké si
Mg. Rt.

te rü let fej lesz tés

20. Sze ged Csong rád Sze ged II. ker. 01428 szán tó 152 036 625,39 gaz da ság- és
te rü let fejlesz tés
(lo gisz ti kai köz pont)

21. Sze ged Csong rád Sze ged II. ker. 01432 szán tó 29 326 125,18 gaz da ság- és
te rü let fejlesz tés
(lo gisz ti kai köz pont)

22. Sze ged Csong rád Sze ged II. ker. 01440 szán tó 27 778 104,01 gaz da ság- és
te rü let fejlesz tés
(lo gisz ti kai köz pont)

23. Sze ged Csong rád Sze ged II. ker. 01434 szán tó, 
gyep
(le ge lõ)

52 333 135,45 gaz da ság- és
te rü let fejlesz tés
(lo gisz ti kai köz pont)

24. Sze ged Csong rád Sze ged II. ker. 01438/1 szán tó 170 204 626,90 gaz da ság- és
te rü let fejlesz tés
(lo gisz ti kai köz pont)

25. Sze ged Csong rád Sze ged II. ker. 01436/1 szán tó 51 745 179,50 gaz da ság- és
te rü let fejlesz tés
(lo gisz ti kai köz pont)

26. Sze ged Csong rád Sze ged II. ker. 01385 szán tó 283 223 1328,32 gaz da ság- és
te rü let fejlesz tés
(lo gisz ti kai köz pont)
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Ké rel me zõ Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág
Te rü let

(m2)
AK Bér lõ

A meg va ló sí tás hoz 
szük sé ges

Meg jegy zés

27. Sze ged Csong rád Sze ged II. ker. 01387 szán tó 354 641 1156,31 gaz da ság- és
te rü let fejlesz tés
(lo gisz ti kai köz pont)

28. Sze ged Csong rád Sze ged II. ker. 01381 szán tó,
ki vett út

339 928 1534,65 gaz da ság- és
te rü let fejlesz tés
(lo gisz ti kai köz pont)

29. Sze ged Csong rád Sze ged II. ker. 01382 er dõ, szán tó 61 090 89,56 gaz da ság- és
te rü let fejlesz tés
(lo gisz ti kai köz pont)

30. Na dap Fej ér Na dap 058 ki vett út 19 816 0,00 ide gen for ga lom, sport,
sza bad idõ

31. Rác al más Fej ér Rác al más 0504/8 szán tó 82 595 167,57 föld hasz -
ná lat

gaz da ság- és
te rü let fej lesz tés

32. Rác al más Fej ér Rác al más 0504/3 szán tó 114 403 215,50 föld hasz -
ná lat

gaz da ság- és
te rü let fej lesz tés

33. Ács Ko má rom-
Esz ter gom

Ács 0118/6 szán tó 172 893 570,55 Hb.
Bá bol na
Rt.

gaz da ság- és
te rü let fej lesz tés

Össze sen: 4 036 411 9468,94

2. számú melléklet a 2047/2006. (III. 14.) Korm. határozathoz

Ké rel me zõ Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág
Te rü let 

(m2)
AK

A meg va ló sí tás hoz 
szük sé ges

Meg jegy zés

1. Kun pe szér Bács-Kis kun Kun pe szér 316 gyep (le ge lõ) 105 871 26,12 hul la dék gaz dál ko dás

2. Vár pa lo ta Veszp rém Vár pa lo ta 0270/3 ná das, er dõ, gyep (le ge lõ) 47 850 32,65 in gat lan meg osz tás hul la dék le ra kó te lep
bõ ví té se (csak egy ré szét
kéri)

3. Bé nye Pest Bé nye 0163/3 szán tó, gyep (le ge lõ),
er dõ

21 368 46,96 Ma gyar Ál lam
tu laj do ni há nya da
4696/111160

te me tõ

4. Bá tor He ves Bá tor 074/2 ki vett szenny víz te lep, út 3 220 0,00 hul la dék gaz dál ko dás
(szenny víz te lep)

Össze sen: 178 309 105,73
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A Kormány

2048/2006. (III. 14.) Korm.

határozata

a mezõgazdasági szövetkezeti, szakszövetkezeti járadékok, 
valamint a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadékának 

kiegészítõ emelése  miatt szükséges elõirányzat-átcsoportosításról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jogkö -
rében a köz pon ti költ ség ve tés 2006. évi ál ta lá nos tar ta lé ká ból a mel lék let sze rint át cso por to sít 310 mil lió fo rin tot a
XXIV. If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um fe je zet, 11. cím, 2. al cím, 5. jog cím cso port
„Me zõ gaz da sá gi já ra dék” ki emelt elõ irány zat részére.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Mel lék let a 2048/2006. (III. 14.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XXIV. If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um

Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2006.

Millió fo rint ban, egy tizedessel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXIV. If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um

11 Egyéb szo ci á lis el lá tá sok és költ ség té rí té sek

2 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis tá mo ga tá sok 

016939 5 Me zõ gaz da sá gi já ra dék 310,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –310,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû
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Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
A tá mo ga tás folyósítása/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/—)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 310,0 310,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/—) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

A Kormány

2049/2006. (III. 14.) Korm.

határozata

egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény 109/K.  § (9) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján úgy dönt, hogy az aláb bi kincs tá ri va gyon ba tar to zó in gat la nok in gye ne sen a ha tá ro zat -
ban meg je lölt he lyi önkormányzatok tulajdonába ke rül je nek:

Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

 1. Ápor ka Köz ség Ön kor mány za ta Ápor ka 031, 032/2, 057 hrsz.-ú
in gat la nok

kö te le zõ és ön ként vál lalt
ön kor mány za ti fel adat el lá tá sá nak
céljára

 2. Asza ló Köz ség Ön kor mány za ta Asza ló 0117/14, 0117/15, 0117/16,
0162, 0165 hrsz.-ú in gat la nok

fog lal koz ta tá si és szo ci á lis fel adat
el lá tá sá ra (ÖKO-kli ni ka céljára)

 3. Bá csal más Vá ros Ön kor mány za ta Bá csal más 1981, 1983 hrsz.-ú
in gat la nok

ok ta tás, ter mé sze ti kör nye zet vé del me, 
fog lal koz ta tás elõ se gí té se,
te rü let fej lesz tés céljára

 4. Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta Ba ja 1 hrsz.-ú in gat lan 57/1000
tu laj do ni há nya da

kö te le zõ és ön ként vál lalt fel ada tok
el lá tá sá ra

Ba ja 015/3, 015/4 hrsz.-ú in gat la nok gaz da ság- és te rü let fej lesz tés cél já ra
 5. Bak ta ló ránt há za Vá ros

Ön kor mány za ta
Bak ta ló ránt há za 712/6 hrsz.-ú in gat lan fog lal koz ta tás, szo ci á lis, sport és

köz mû ve lõ dés,
in for ma ti kai-kom mu ni ká ció,
gaz da ság- és te rü let fej lesz tés céljára

 6. Bánk Köz ség Ön kor mány za ta Bánk 240 hrsz.-ú in gat lan köz ség ren de zés, köz ség fej lesz tés,
köz sé gi tér ki ala kí tá sa céljára

 7. Barcs Vá ros Ön kor mány za ta Barcs 866/5 hrsz.-ú in gat lan he lyi fog lal koz ta tást elõ se gí tõ
gaz da sá gi, if jú sá gi, mû ve lõ dé si és
sport céljára

 8. Be rettyó új fa lu Vá ros Ön kor mány za ta Be rettyó új fa lu 0490/1 hrsz.-ú in gat lan gaz da ság- és te rü let fej lesz té si fel adat
el lá tá sá ra (ipa ri és lo gisz ti kai célra)

 9. Bics ke Vá ros Ön kor mány za ta Bics ke 1293/4 hrsz.-ú in gat lan ál ta lá nos is ko la cél já ra
10. Bu csa Köz ség Ön kor mány za ta Bu csa 945 hrsz.-ú in gat lan la kás gaz dál ko dás cél já ra
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Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

11. Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat Bu da pest VIII. ker. 35812/0/A/1
hrsz.-ú in gat lan 11/96 tu laj do ni
há nya da

szo ci á lis alap szol gál ta tás, nap pa li
el lá tás céljára

12. Bu da pest Fõ vá ros XVI. Ke rü le ti
Ön kor mány zat

Bu da pest XVI. ker. 108683 hrsz.-ú
in gat lan

szo ci á lis la kás cél já ra

13. Pes ter zsé bet Ön kor mány za ta Bu da pest XX. ker. 170021 hrsz.-ú
in gat lan 4545/12230 tu laj do ni
há nya da

sport fej lesz té si kon cep ci ó ban
fel adat ként elõ ír tak céljára

14. Budafok-Tétény Budapest XXII. ker.
Önkormányzat

Budapest XXII. ker. 224969 hrsz.-ú
ingatlan

gazdaság- és terülefejlesztési, valamint 
kulturális és közmûvelõdési
célkitûzések megvalósítására, szociális 
bérlakások, idõskorúak gondozó háza,
kollégiumi férõhelyek, vállalkozói
inkubátorház létesítése céljára

15. Cegléd Város Önkormányzata Cegléd 8541 hrsz.-ú ingatlan gazdaság- és területfejlesztés céljára
16. Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza 720 hrsz.-ú ingatlan szociális, informatikai-kommunikációs 

célkitûzések megvalósítására, civil
szervezetek mûködésének
támogatására

17. Devecser Város Önkormányzata Devecser 0623/2 hrsz.-ú ingatlan gazdaság- és területfejlesztés céljára
18. Dunaújváros Város Önkormányzata Dunaújváros 332/1 hrsz.-ú ingatlan foglalkoztatáspolitikai, gazdasági,

területfejlesztési célkitûzések
megvalósítására, vállalkozási és
befektetési területek bõvítése céljára

19. Ebes Község Önkormányzata Ebes 137/6 hrsz.-ú ingatlan civil szervezetek támogatása céljára
20. Ercsi Város Önkormányzata Ercsi 2393/2 hrsz.-ú ingatlan idõsek gondozó háza céljára

Ercsi 2420/2 hrsz.-ú ingatlan mûvelõdési ház céljára
Ercsi 046 hrsz.-ú ingatlan a város vízellátásának biztosítása

céljára
Ercsi 032, 043 hrsz.-ú ingatlanok ipari terület úthálózatának és a dunai

kikötõ bejáratának biztosítása céljára
Ercsi 1561/1 hrsz.-ú ingatlan parkoló céljára
Ercsi 1567/1 hrsz.-ú ingatlan óvoda fûtésének biztosítása, valamint

a készülõ lakópark távhõ ellátása
céljára

21. Esztergom Város Önkormányzata Esztergom 0549/9, 0549/10, 30067
hrsz.-ú ingatlanok

településfejlesztési, településrendezési 
feladatok ellátására, helyi közutak
fenntartása céljára

22. Ete Község Önkormányzata Ete 159 hrsz.-ú ingatlan 2/8 tulajdoni
hányada

lakásgazdálkodás, lakóingatlan
kialakítása céljára

23. Felsõörs Község Önkormányzata Felsõörs 112 hrsz.-ú ingatlan civil szervezetek háza céljára
24. Gyõr Megyei Jogú Város

Önkormányzata
Gyõr 11058/3 hrsz.-ú ingatlan vízelvezetés céljára
Gyõr 8110/8, 8110/9 hrsz.-ú
ingatlanok

egészséges életmód közösségi
feltételeinek elõsegítése céljára

25. Gyula Város Önkormányzata Gyula 4829 hrsz.-ú ingatlan 108/3710
tulajdoni hányada

ifjúsági közösségi helyiség kialakítása, 
illetve civil szervezetek elhelyezése
céljára

26. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debrecen 33216/4, 33216/8, 33216/9,
33216/10, 33216/13, 33216/14,
33216/15 hrsz.-ú ingatlanok

ifjúsági és sportfeladat céljára

Polgár 0268/6 hrsz.-ú ingatlan a természet és a társadalom megyében
lévõ kulturális javainak gyûjtése,
felhasználása céljából

27. Hódmezõvásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Hódmezõvásárhely 5207 hrsz.-ú
ingatlan 2066/10000 tulajdoni
hányada

kulturális és közmûvelõdési
célkitûzések megvalósítására

Hódmezõvásárhely 615, 616 hrsz.-ú
ingatlanok

településrendezés céljára

28. Igar Község Önkormányzata Igar 1367 hrsz.-ú ingatlan szociális bérlakás céljára
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Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

29. Izsák Város Önkormányzata Izsák 0420/16, 0420/25 hrsz.-ú
ingatlanok

munkahelyteremtés, turisztikai,
valamint szálláshelyek létesítése
céljára

30. Jenõ Község Önkormányzata Jenõ 351 hrsz.-ú ingatlan 1/2 tulajdoni 
hányada

idõsek napközi otthona céljára

31. Jobbágyi Község Önkormányzata Jobbágyi 238/61, 238/62 hrsz.-ú
ingatlanok

közmûvelõdési feladatellátás, valamint 
óvodai nevelés, egészségügyi
alapellátás céljára

32. Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa 0303 hrsz.-ú ingatlan foglalkoztatáspolitikai és
környezetvédelmi beruházások céljára

33. Kemecse Község Önkormányzata Kemecse 0195/3 hrsz.-ú ingatlan foglalkoztatási, gazdasági és
területfejlesztési célkitûzések
megvalósítása, kistérségi kohézió
erõsítése céljára

34. Kiskõrös Város Önkormányzata Kiskõrös 2591/1 hrsz.-ú ingatlan park, játszótér és parkoló céljára
35. Kiskunlacháza Nagyközségi

Önkormányzat
Kiskunlacháza 0424/5, 0424/6, 0437/4 
hrsz.-ú ingatlanok

tehermentesítõ útvonal céljára

36. Kisvarsány Község Önkormányzata Kisvarsány 63, 72, 75 hrsz.-ú
ingatlanok

idegenforgalmi szálláshelyek,
közösségi ház, idõsek klubja,
önkormányzati bérlakás céljára

37. Kocs Község Önkormányzata Kocs 663, 664, 665 hrsz.-ú ingatlanok lakásgazdálkodással kapcsolatos
feladat ellátása, lakás kialakítás céljára

38. Komló Város Önkormányzata Komló 3604 hrsz.-ú ingatlan egészségügyi feladat ellátása céljára
Komló 3646, 3647 hrsz.-ú ingatlanok polgári védelmi feladatok, közcélú

park céljára
39. Kunszentmiklós Város

Önkormányzata
Kunszentmiklós 1806 hrsz.-ú ingatlan gyámhivatal, családsegítõ és

gyermekjóléti szolgálati irodák céljára
Kunszentmiklós 1836 hrsz.-ú ingatlan
27/1010 tulajdoni hányada

közmûvelõdési feladatok ellátása
céljára

40. Kurd Község Önkormányzata Kurd 258/58, 258/60, 258/61, 258/63,
258/64, 526/1, 542/1, 610/1 hrsz.-ú
ingatlanok

vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
a helyi közutak és közterületek
fenntartása céljára

41. Lenti Város Önkormányzata Lenti 1092 hrsz.-ú ingatlan oktatás céljára
42. Mezõhegyes Város Önkormányzata Mezõhegyes 1023/3 hrsz.-ú ingatlan idõsek otthona céljára
43. Nagybajom Város Önkormányzata Nagybajom 1018/2 hrsz.-ú ingatlan rend õrõrs mûködtetésének céljára
44. Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Önkormányzata
Nagykanizsa 3287/27, 1955 hrsz.-ú
ingatlanok

gazdaságfejlesztés céljára

45. Nagyoroszi Község Önkormányzata Nagyoroszi 344 hrsz.-ú ingatlan lakásgazdálkodás, településrendezés
céljára

46. Nyírbátor Város Önkormányzata Nyírbátor 080 és 081/2 hrsz.-ú
ingatlanok

településfejlesztés, településrendezés
és foglalkoztatás megoldása céljára

47. Nyírcsászári Község Önkormányzata Nyírcsászári 50/1 hrsz.-ú ingatlan
78/3201 tulajdoni hányada

polgármesteri hivatal mûködtetése
céljára

48. Nyírpazony Község Önkormányzata Nyírpazony 124 hrsz.-ú ingatlan általános iskolai oktatás és nevelés
céljára

49. Ófehértó Község Önkormányzata Ófehértó 0303/2 hrsz.-ú ingatlan foglalkoztatási, szociális, gazdasági és
területfejlesztési feladatok céljára

Ófehértó 0185/18, 0185/20 hrsz.-ú
ingatlanok

kulturális, szabadidõ és sport centrum
céljára

50. Ózd Város Önkormányzata Ózd 8360/A/26 hrsz.-ú ingatlan közösségi tér biztosítása, nem
lakáscélú ingatlangazdálkodási célokra

Ózd 7609 hrsz.-ú ingatlan 15/30
tulajdoni hányada

városrendezési feladatok céljára

Ózd 13095 hrsz.-ú ingatlan 1/36
tulajdoni hányada

lakásgazdálkodási tevékenység,
lakóház céljára

51. Öttevény Község Önkormányzata Öttevény 840 hrsz.-ú ingatlan út céljára
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Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

52. Pécs Megye Jogú Város
Önkormányzata

Harkány 1713/8 hrsz.-ú ingatlan 1/2
tulajdoni hányada

szociális ellátás céljára

Pécs 40511/2 hrsz.-ú ingatlan 1/2
tulajdoni hányada és 40511/3 hrsz.-ú
ingatlan

városfejlesztés, új munkahelyek
megteremtése, mûemlékvédelem,
idegenforgalmi feladatok
megvalósítása, civil szervezetek
mûködésének támogatása céljára

Pécs 42102/1, 42104 hrsz.-ú
ingatlanok

lakásgazdálkodás, egészségügyi és
szociális ellátás, gyermek és ifjúsági
feladatokról való gondoskodás,
közösségi tér biztosítása,
közmûvelõdés, sport támogatása,
vállalkozásfejlesztés,
városrehabilitáció céljára

Pécs 42080 hrsz.-ú ingatlan közterületi parkoló céljára
53. Pellérd Község Önkormányzata Pellérd 0261 hrsz.-ú ingatlan helyi foglalkoztatást elõsegítõ

gazdasági, ifjúsági, mûvelõdési és
sport célokra

54. Péteri Község Önkormányzata Péteri 082/7 hrsz.-ú ingatlan foglalkoztatás, egészséges életmód
közösségi feltételeinek elõsegítése
céljára

55. Piliscsév Község Önkormányzata Piliscsév 1128 hrsz.-ú ingatlan 38/48
tulajdoni hányada

önkormányzati bérlakás céljára

56. Pilisszentiván Község Önkormányzata Pilisszentiván 425 hrsz.-ú ingatlan orvosi rendelõ építése céljára
Pilisszentiván 202 hrsz.-ú ingatlan
8/16 tulajdoni hányada

útnyitás önkormányzati célra

57. Pócsmegyer Község Önkormányzata Pócsmegyer 1484 hrsz.-ú ingatlan közösségi tér biztosítása, sport
támogatása céljára

Pócsmegyer 2202 hrsz.-ú ingatlan háziorvosi ellátás céljára
58. Polgárdi Város Önkormányzata Polgárdi 0135, 0144 hrsz.-ú

ingatlanok
közút céljára

59. Pusztavacs Község Önkormányzata Pusztavacs 179/11 hrsz.-ú ingatlan sport támogatása, egészséges életmód
közösségi feltételeinek elõsegítése,
turisztikai célra

60. Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Salgótarján 3679 hrsz.-ú ingatlan sport támogatása céljára

61. Siklós Város Önkormányzata Siklós 0421/2 hrsz.-ú ingatlan építési telkek, önkormányzati
bérlakások, rendezvényház, fecskeház, 
idõsek napközi otthona kialakítása
céljára

62. Simontornya Város Önkormányzata Simontornya 27 hrsz.-ú ingatlan
709/4010 tulajdoni hányada

helyi közút céljára

63. Somogyjád Község Önkormányzata Somogyjád 567 hrsz.-ú ingatlan
28/384 tulajdoni hányada

kultúrház mûködtetése céljára

64. Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Sopron 3834/4, 3836/1 hrsz.-ú
ingatlanok

közterület kialakítása és fenntartása
céljára

Sopron 3842/1 ingatlan iskolaudvar céljára
Sopron 2971 hrsz.-ú ingatlan lakásgazdálkodási, településfejlesztési, 

területfejlesztési célkitûzések
megvalósítására

Sopron 10834 hrsz.-ú ingatlan településrendezés, közpark kialakítása
és fenntartása céljára

65. Sósvertike Község Önkormányzat Sósvertike 124, 128, 130/1 hrsz.-ú
ingatlanok

sportlétesítmény kialakítása és
mûködtetése céljára

66. Szabadszállás Város Önkormányzata Szabadszállás 0165, 0168/2, 0171,
0187/2, 0187/10, 0187/11, 0244/2,
0250/6 hrsz.-ú ingatlanok

munkahelyteremtés, oktatás, képzés,
szociális ellátás, sport, szabadidõ,
szennyvíztisztítás, turizmus fejlesztése 
céljára
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Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

67. Szakáld Község Önkormányzata Szakáld 024/2/C/1, 024/2/C/2,
024/2/C/3, 024/2/C/4, 024/2/C/5,
024/2/C/6, 024/2/C/7, 024/2/C/8,
024/2/C/9, 024/2/C/10, 024/2/C/11,
024/2/C/12 hrsz.-ú ingatlanok

szociális bérlakás céljára

68. Szatmárcseke Község Önkormányzata Szatmárcseke 170 hrsz.-ú ingatlan parkoló céljára
69. Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Önkormányzata
Székesfehérvár 4362 hrsz.-ú ingatlan kulturális és közmûvelõdési feladatok

céljára
70. Szentendre Város Önkormányzata Szentendre 1795 hrsz.-ú ingatlan

530/3043 tulajdoni hányada
közszolgáltatást végzõk elhelyezésére, 
iroda céljára

71. Szentes Város Önkormányzata Szentes 3967/1 hrsz.-ú ingatlan ipari park bõvítése céljára
72. Szerencs Város Önkormányzata Szerencs 6363 hrsz.-ú ingatlan csapadékvíz elvezetés céljára
73. Szilvásvárad Község Önkormányzata Szilvásvárad 388/1, 388/3 hrsz.-ú

ingatlanok
épített és természeti környezet
védelme feladat ellátására

Szilvásvárad 404/1 hrsz.-ú ingatlan közoktatás, erdei iskolai oktatás
céljára

74. Tahitótfalu Község Önkormányzata Tahitótfalu 1706 hrsz.-ú ingatlan egészségház mûködtetése céljára
Tahitótfalu 2281 hrsz.-ú ingatlan
240/480 tulajdoni hányada

faluház mûködtetése céljára

75. Tamási Város Önkormányzata Tamási 1431/2 hrsz.-ú ingatlan vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
céljára

76. Tápiógyörgye Község Önkormányzata Tápiógyörgye 1146 hrsz.-ú ingatlan községi zeneiskolai oktatás céljára
77. Terény Községi Önkormányzat Terény 220 hrsz.-ú ingatlan közmûvelõdési és

informatikai-kommunikációs feladatok 
céljára

78. Tiszadada Község Önkormányzata Tiszadada 156 hrsz.-ú ingatlan 1/2
tulajdoni hányada

önkormányzati ingatlanok
akadálymentesítéséhez önerõ
biztosítása céljára

79. Tiszaújváros Önkormányzata Tiszaújváros 1144/17 hrsz.-ú ingatlan éjjeli menedékhely, hajléktalanok
átmeneti szállása céljára

80. Tornakápolna Község Önkormányzata Tornakápolna 1/2 hrsz.-ú ingatlan
14/28 tulajdoni hányada

tornakápolnai tanösvény
pihenõhelyének kialakítása céljára

81. Törökbálint Nagyközség
Önkormányzata

Törökbálint 061 hrsz.-ú ingatlan területfejlesztés, elkerülõ út építése
céljára

82. Trizs Község Önkormányzata Trizs 117 hrsz.-ú ingatlan 2/4
tulajdoni hányada és 120 hrsz.-ú
ingatlan 36/72 tulajdoni hányada

sport és kulturális feladatok céljára

83. Uszka Község Önkormányzata Uszka 98, 151 hrsz.-ú ingatlanok bérlakás céljára
84. Verõce Község Önkormányzata Verõce 574/1 hrsz.-ú ingatlan gyermek és ifjúsági, sport és kulturális 

feladatok céljára
85. Veszprém Megyei Jogú Város

Önkormányzata
Veszprém 3957/1 hrsz.-ú ingatlan lakóterületi övezetnek megfelelõ

telekalakítás céljára
Veszprém 6386 hrsz.-ú ingatlan vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

céljára
Veszprém 6390 hrsz.-ú ingatlan közmûvelõdési, természetvédelmi

feladatok ellátása, Veszprémi Állatkert 
rekonstrukciójának megvalósítása
céljára

86. Záhony Város Önkormányzata Záhony 801 hrsz.-ú ingatlan útépítés céljára
87. Zsáka Nagyközség Önkormányzata Zsáka 772 hrsz.-ú ingatlan szociális földprogram céljára
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2. A tu laj don ba adás ról az ön kor mány za tok nak a tu laj -
do nos vál to zás in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé -
sé re al kal mas szer zõ dést kell köt ni ük a Kincs tá ri Va gyo ni
Igaz ga tó ság gal. A szer zõ dés meg kö té se elõtt a KVI a Ptk.
sze rin ti jó hi sze mû el já rás, együtt mû kö dé si és tá jé koz ta tá si 
kö te le zett ség nek ele get téve kö te les tá jé koz tat ni az ön kor -
mány za to kat az in gat lan ra vo nat ko zó ter hek rõl, kor lá to zá -
sok ról, fo lya mat ban lévõ el já rá sok ról, il let ve egyéb jogi
ter mé sze tû ügyek rõl, va la mint át ad ni az ezek kel kap cso -
lat ban ren del ke zés re álló do ku men tu mo kat. A szer zõ dé -
sek ben – a tu laj don át ru há zá si szer zõ dé sek re vo nat ko zó
ál ta lá nos jog sza bá lyi kö ve tel mé nye ken túl me nõ en – a kö -
vet ke zõk rögzítése is szükséges:

a) Az ön kor mány zat sa ját költ ség ve té se ter hé re vál lal ja 
az in gat lan kör nye ze ti ál la po tá nak fel mé ré sét, szük ség
ese tén kár men te sí té sét.

b) Az ön kor mány zat az in gat la nok tu laj don jo gát a
fenn ál ló ter hek kel együtt szerzi meg.

c) Az ön kor mány zat vál lal ja, hogy az in gat lan(ok) vo -
nat ko zá sá ban az ál lam mal szem ben sem mi lyen kö ve te lést
nem tá maszt.

d) A bér be adás sal – vagy más jog cí men – hasz no sí tott
in gat la nok ese té ben az ön kor mány zat vál lal ja a fenn ál ló
jog vi szo nyok ból ere dõ kö te le zett sé ge ket, és a tu laj do nos -
sal szem ben tá masz tott eset le ges jö võ be ni kö ve te lé se kért
való helyt ál lást.

e) A sport te lep meg ne ve zé sû in gat la nok te kin te té ben
az ön kor mány zat vál lal ja, hogy az in gat lant 15 évig el sõd -
le ge sen sport cél ra hasz nál ja, és ezt az in gat lan má sod la gos 
hasz no sí tá sa sem ve szé lyez tet he ti, va la mint, hogy az ön -
kor mány zat az in gat lant a tu laj don szer zést kö ve tõ 15 évig
csak a Nem ze ti Sport hi va tal el nö ké nek egyet ér té sé vel ide -
ge nít he ti el és ter hel he ti meg.

3. A Bu da pest XX. ke rü let 170021 hrsz.-ú és a Sal gó -
tar ján 3679 hrsz.-ú in gat la nok tu laj don jo gá nak át ru há zá -
sá ról  szóló szer zõ dés ben rög zí te ni kell, hogy az ön kor -
mány zat vál lal ja, hogy az in gat lant a tu laj don szer zést kö -
ve tõ 15 évig el sõd le ge sen sport cél ra hasz nál ja, és ezt az in -
gat lan má sod la gos hasz no sí tá sa sem ve szé lyez tet he ti.

4. A Fel sõ örs 112 hrsz.-ú és a Veszp rém 3957/1 hrsz.-ú
in gat la nok ra vo nat ko zó an a tu laj don át ru há zá si szer zõ dés
ak kor köt he tõ meg, ha az in gat la nok tu laj do ni lap já ra fel -
jegy zett el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom tör lés re ke rül,
vagy an nak jo go sult ja a szer zõ dés meg kö té sé hez ki fe je -
zet ten hoz zá já rul.

5. E kor mány dön tés alap ján tu laj don át ru há zá si szer zõ -
dést 2006. de cem ber 31-ig le het köt ni.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány

2050/2006. (III. 14.) Korm.

határozata

az õcsényi repülõtér nyilvános kereskedelmi
repülõtérré fejlesztésérõl

A Kor mány a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII.
tör vény 37.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg -
fele lõen elõ ze tesen egyet ért az õcsé nyi re pü lõ tér nyil vá -
nos ke res ke del mi re pü lõ tér ré történõ fejlesztésével.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány

2051/2006. (III. 14.) Korm.

határozata

a Kopint-Datorg Zrt. tõkeemelésérõl

A Kor mány egyet ért az zal, hogy a Köz pon ti Ope ra tív
Prog ram egyik köz re mû kö dõ szer ve ze te a Ko pint-Da torg
Zrt. le gyen, és az erre a fel adat ra való fel ké szü lés (egy sé -
ges fej lesz tés po li ti kai in for ma ti kai inf ra struk tú ra ki épí té se 
és mû köd te té se, va la mint egyéb fel ada tok) ér de ké ben

– ,,a kor mány za ti in for ma ti kai fej lesz té si kö te le zett sé -
gek” MeH fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból 250 mil lió
forint, valamint

– a 2040/2006. (III. 10.) Korm. ha tá ro zat tal a Köz pon ti
Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság „egyéb in téz mé nyi fel hal mo -
zá si ki adá sok” elõ irány zat szá má ra át cso por to sí tás sal biz -
to sí tott összeg bõl to váb bi 250 mil lió fo rint
tõ ke eme lés ben ré sze sül jön.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás



106 HATÁROZATOK TÁRA 2006/12. szám

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Pulay Gyula, a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy
a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 632 Ft áfával. Egy példány ára: 414 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni változtatásának jogát fenntartja.

HU ISSN 1217—3533

06.0702 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.


