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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2068/2006. (IV. 4.) 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 ön kor mány za tok tu laj do ná ba ke rül je nek.

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

1. Aba Nagy köz ség Ön kor mány za ta Aba 0201 hrsz.-ú in gat lan fog lal koz ta tá si, gaz da ság- és
te rü let fej lesz té si fel ada tok,
kis tér sé gi tech no ló gi ai park
meg va ló sí tá sa cél já ra

2. Aba új szán tó Vá ros
Ön kor mány za ta

Aba új szán tó 556 hrsz.-ú in gat lan
112/4032 tu laj do ni há nya da és az
557 hrsz.-ú in gat lan 112/4032
tu laj do ni hányada

víz ren de zés és csa pa dék víz-
el ve ze tés, a he lyi köz utak és
köz te rü le tek fenn tar tá sa cél já ra

3. Aszód Vá ros Ön kor mány za ta Aszód 107/5 hrsz.-ú in gat lan he lyi köz út, köz te rü let cél já ra
4. Ba ga mér Köz ség Ön kor mány za ta Ba ga mér 177/2 hrsz.-ú in gat lan szo ci á lis fel ada tok el lá tá sa,

gye remk jó lé ti szol gá lat, va la mint
az Ér mel lék Kis tér sé gi Kht.
el he lye zé se cél já ra

5. Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta Ba ja 9393 hrsz.-ú in gat lan gaz da ság- és te rü let fej lesz tés
cél já ra

6. Ba kony bél Köz ség
Ön kor mány za ta

Ba kony bél 785 hrsz.-ú in gat lan és
267 hrsz.-ú in gat lan 16/56
tu laj do ni hányada

gaz da ság- és te rü let fej lesz tés
cél já ra

7. Ba la ton ke ne se Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Ba la ton ke ne se 533/19 hrsz.-ú
in gat lan 514/2600 tu laj do ni
hányada

épí té si te lek ki ala kí tá sa cél já ra

8. Be ze nye Köz ség Ön kor mány za ta Be ze nye 0216/2, 0223/2, 0239/5,
0256/16 hrsz.-ú in gat la nok

te le pü lés fej lesz tés,
mun ka hely te rem tés cél já ra

9. Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta Bu da pest I. ker. 6112 hrsz.-ú
in gat lan 5980/43922 tu laj do ni
há nya da

sport tá mo ga tá sa cél já ra

10. Bu da pest Fõ vá ros, IV. ke rü let
Új pest Ön kor mány za ta

Bu da pest IV. ker. 76485/159
hrsz.-ú in gat lan

te le pü lés fej lesz té si,
te rü let ren de zé si fel ada tok,
mun ka hely te rem té si,
fog lal koz ta tás po li ti kai,
vál lal ko zásélén kí té si cél ki tû zé sek
meg va ló sí tá sá ra

11. Bu da pest Fõ vá ros, VII. ke rü let
Er zsé bet vá ros Ön kor mány za ta

Bu da pest VII. ker. 33252/0/A/28
hrsz.-ú in gat lan

la kás gaz dál ko dás cél já ra

12. Bu da pest, XII. ker.
Ön kor mány za ta

Bu da pest XII. ker. 8086 hrsz.-ú
in gat lan

sport tá mo ga tá sa, kö zös sé gi tér
biz to sí tá sa cél já ra
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Sorszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

13. Bük Nagy köz ség Ön kor mány za ta Bük 287 hrsz.-ú in gat lan köz mû ve lõ dé si, tu do má nyos,
mû vé sze ti te vé keny ség
tá mo ga tá sa cél já ra

14. Ceg léd Vá ros Ön kor mány za ta Ceg léd 0987/4 hrsz.-ú in gat lan szo ci á lis ott hon, kö zép- és
fel sõ fo kú is ko la, bér la kás,
ját szó tér, köz park, sport pá lya
cél já ra

15. Er csi Vá ros Ön kor mány za ta Er csi 2393/4 hrsz.-ú in gat lan gaz da ság fej lesz té si cél ki tû zé sek
meg va ló sí tá sa, ke res ke del mi
szol gál ta tá si centrum céljára

16. Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za ta Esz ter gom 0421 hrsz.-ú in gat lan
1924/7664 tu laj do ni há nya da

te le pü lés fej lesz tés,
te her komp-ki kö tõ meg épí té se
céljára

17. Etes Köz ség Ön kor mány za ta Etes 488 hrsz.-ú in gat lan épí té si te lek ki ala kí tá sa cél já ra
Etes 102 hrsz.-ú in gat lan szo ci á lis föld prog ram

meg va ló sí tá sa céljára
18. Fok tõ Köz ség Ön kor mány za ta Fok tõ 0181/14 hrsz.-ú in gat lan re pü lõ tér le szál ló park cél já ra
19. Gár dony Vá ros Ön kor mány za ta Gár dony 3021/7, 3021/14 hrsz.-ú

in gat la nok
köz mû ve lõ dé si fel adat el lá tá sa,
mú ze um el he lye zé se,
ide gen for ga lom növelése céljára

20. Göd Vá ros Ön kor mány za ta Göd 417 hrsz.-ú in gat lan if jú ság ról va ló gon dos ko dás,
kö zös sé gi tér biz to sí tá sa, sport
tá mo ga tá sa céljára

21. Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Gyõr 7220 hrsz.-ú in gat lan
108600/285300 tu laj do ni
há nya da, a 7091/6 hrsz.-ú
in gat lan ból 172 m2 tér mér té kû
in gat lan rész, a 7280 hrsz.-ú
in gat lan ból 579 m2 tér mér té kû
in gat lan rész, 7287 hrsz.-ú in gat lan 
218/965 tulajdoni hányada

te le pü lés ren de zé si fel adat
el lá tá sá ra, köz te rü let céljára

22. Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta Já nos hal ma 1547 hrsz.-ú in gat lan köz mû ve lõ dés cél já ra
Já nos hal ma 0272/3, 0272/4,
0272/5 hrsz.-ú in gat la nok

ipa ri park és szo ci á lis in téz mény
ki ala kí tá sa céljára

23. Jász árok szál lás Vá ros
Ön kor mány za ta

Jász árok szál lás 1429 hrsz.-ú
in gat lan

sport, kul tu rá lis és köz mû ve lõ dé si
cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa céljára

24. Jász-Nagy kun Szol nok Me gyei
Ön kor mány zat

Új szász 2074/1 hrsz.-ú in gat lan szo ci á lis el lá tás cél já ra (,,Kas tély
Ott hon” Pszi chi át ri ai és
Szen ve dély be te gek Ott ho na 
és Re ha bi li tá ci ós In téz mé nye
mûködtetésére)

25. Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Kecs ke mét 3791/65 hrsz.-ú
in gat lan

egész ség ügyi és szo ci á lis cé lok ra

26. Kis kun fél egy há za Vá ros
Ön kor mány za ta

Kis kun fél egy há za 0463/11,
0463/13, 0463/14 hrsz.-ú
in gat la nok

fog lal koz ta tá si, gaz da sá gi,
te rü let fej lesz té si célra

27. Kis kun ha las Vá ros
Ön kor mány za ta

Kis kun ha las 630/6 hrsz.-ú
in gat lan

sza bad té ri kul tu rá lis és sport-
ren dez vé nyek meg tar tá sa céljára

28. Kis vár da Vá ros Ön kor mány za ta Kis vár da 3545/2 hrsz.-ú in gat lan szo ci á lis cél ki tû zé sek
meg va ló sí tá sa céljára

29. Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Mis kolc 40597/19 hrsz.-ú in gat lan sport uszo da épí té se cél já ra

30. Na gye csed Vá ros Ön kor mány za ta Na gye csed 2157 hrsz.-ú in gat lan la kás gaz dál ko dá si fel ada tok,
va la mint a Ma gyar Vö rös ke reszt
ré szé re rak tár he lyi ség biz to sí tá sa
céljára
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Sorszám Ön kor mány zat In gat lan/tu laj do ni há nyad Fel adat/cél

31. Nagy ka ni zsa Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Nagy ka ni zsa 3020 hrsz.-ú in gat lan gaz da ság fej lesz tés cél já ra

32. Ne mes lá dony Köz ség
Ön kor mány za ta

Ne mes lá dony 112, 216 hrsz.-ú
in gat la nok

épí té si te lek ki ala kí tá sa cél já ra

33. Pécs Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Pécs 42085, 42086 hrsz.-ú
in gat la nok

köz úti köz le ke dés cél já ra

Pécs 36283/2 hrsz.-ú in gat lan te rü let fej lesz té si fel ada tok
meg va ló sí tá sa ér de ké ben
in téz mé nyi fel hasz ná lás, oktatás
céljára

Pécs 35527/11 hrsz.-ú in gat lan te rü let fej lesz té si fel ada tok
meg va ló sí tá sa ér de ké ben vé del mi
cé lú zöld te rü let kialakítása céljára

34. Rét ság Vá ros Ön kor mány za ta Rét ság 0148/4, 0148/6 hrsz.-ú
in gat la nok

la kó te rü let bõ ví té se, la kó tel kek
ki ala kí tá sa céljára

35. Sa jó mer cse Köz ség
Ön kor mány za ta

Sa jó mer cse 78, 237/2, 241/1,
405/2, 413/1, 585/14, 687, 420,
421 hrsz.-ú in gat la nok

szo ci á lis, va la mint fog lal koz ta tá si
célra

36. Sal gó tar ján Vá ros Ön kor mány za ta Sal gó tar ján 3771/3 hrsz.-ú
in gat lan

he lyi köz út cél já ra

37. Sár bo gárd Vá ros Ön kor mány za ta Sár bo gárd 509/3 hrsz.-ú in gat lan út cél já ra
Sár bo gárd 509/5 hrsz.-ú in gat lan köz mû ve lõ dé si fel adat el lá tá sá ra,

Mû ve lõ dé si Ház céljára
38. Sé nyõ Köz ség Ön kor mány za ta Sé nyõ 450, 451, 459 hrsz.-ú

in gat la nok
sza bad idõ- és pi he nõ park cél já ra

39. Sop ron Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Sop ron 3842/4 hrsz.-ú in gat lan is ko la ud var cél já ra

40. Szak áld Köz ség Ön kor mány za ta Szak áld 024/13, 024/14 hrsz.-ú
in gat la nok

if jú sá gi köz pont cél já ra

41. Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány za ta

Szé kes fe hér vár 149 hrsz.-ú
in gat lan

gaz da ság- és te rü let fej lesz té si
cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sá ra,
re gi o ná lis központ céljára

Szé kes fe hér vár 5951 hrsz.-ú
in gat lan

gaz da ság- és te rü let fej lesz tés
cél já ra

42. Ta pol ca Vá ros Ön kor mány za ta Ta pol ca 1763, 1764, 1870, 1895,
1896, 1897, 1898, 1913, 1915,
1928, 1940, 0287, 0628/30 hrsz.-ú 
in gat la nok

te le pü lés fej lesz tés, te rü let ren de zés 
céljára

Ta pol ca 0110/1, 0112, 0114, 0115 
hrsz.-ú in gat la nok

te le pü lés fej lesz tés,
te le pü lés ren de zés céljára

43. Ti sza esz lár Köz ség
Ön kor mány za ta

Ti sza esz lár 241 hrsz.-ú in gat lan szo ci á lis és köz mû ve lõ dé si célra

44. Ti sza süly Köz ség Ön kor mány za ta Ti sza süly 16/A/2 hrsz.-ú in gat lan pol gár mes te ri hi va tal iro dá ja
cél já ra

45. Ti sza szi get Köz ség
Ön kor mány za ta

Ti sza szi get 018 hrsz.-ú in gat lan csa tor ná zá si fel adat, il let ve he lyi
köz út ál lag meg óvá sa céljára

46. Tol mács Köz ség Ön kor mány za ta Tol mács 029/4, 029/5, 02/6, 02/9,
02/10 hrsz.-ú in gat la nok

sport- és sza bad idõs te vé keny ség,
va la mint Ag rár Ipa ri Park
ki ala kí tá sa céljára

47. Veszp rém Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Veszp rém 3315, 3316 hrsz.-ú
in gat la nok

alap fo kú ne ve lés, óvo da cél já ra

48. Gen csa pá ti Köz ség
Ön kor mány za ta

Gen csa pá ti 0100/1 és 0100/3
hrsz.-ú in gat la nok

gaz da ság- és te le pü lés fej lesz tés,
ipa ri te rü let ki ala kí tá sa céljára

49. Szom bat hely Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za ta

Szom bat hely 2008/2 és 2008/4
hrsz.-ú in gat la nok

gaz da ság- és te le pü lés fej lesz tés
cél já ra

138 HATÁROZATOK TÁRA 2006/16. szám



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, illetve egyéb jogi ter mé sze tû
ügyek rõl, valamint 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 rög zí té se is szük -
sé ges:

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 szer zi 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 Mis kolc 40597/19 hrsz.-ú in gat lan ra vo nat ko zó tu laj don át ru há zá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le, hogy az
ille té kes föld hi va tal

– a 40597/9, 40597/13, 40597/14, 40597/15, 40597/16 és 40597/17 hrsz.-ú in gat la nok ha tár vo na lá ban és te rü le té ben
be kö vet ke zett vál to zást, va la mint

– a 40597/19 hrsz.-ú, 38708 m2 te rü le tû in gat lan lét re jöt tét
az in gat lan-nyil ván tar tás ban a zá ra dé kolt vál to zá si váz rajz nak meg fele lõen át ve zes se.

4. A Sár bo gárd 509/5 hrsz.-ú in gat lan ra vo nat ko zó tu laj don át ru há zá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le, hogy az ille -
té kes föld hi va tal az 509/4 hrsz.-ú in gat lan meg osz tá sá val ki ala ku ló 509/5 hrsz.-ú, 2966 m2 te rü le tû in gat lan lét re jöt tét az
in gat lan-nyil ván tar tás ban a zá ra dé kolt vál to zá si váz rajz nak meg fele lõen át ve zes se.

5. E kor mány dön tés alap ján tu laj don át ru há zá si szer zõ dést 2007. ja nu ár 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.

                    A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2069/2006. (IV. 4.) Korm.

határozata

a választásokkal és az azt megelõzõ rendezvényekkel összefüggõ rendészeti többletfeladatok
finanszírozásáról

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 – 300 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát ren -
de li el.

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

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2069/2006. (IV. 4.) Korm. ha tá ro zat hoz

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

Költ ség ve té si év: 2006.

Ada tok ezer fo rint ban

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
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. Bel ügy mi nisz té ri um

5 Rend õr ség

001591 1 ORFK és hát tér in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 764

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 2 165

3 Do lo gi ki adá sok 200

034250 2 Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 307

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 4 258

3 Do lo gi ki adá sok 3 068

042260 4 Ba ra nya me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 707

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 1 186

3 Do lo gi ki adá sok 250

042271 5 Bács-Kis kun me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 455

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 786

3 Do lo gi ki adá sok 897

042282 6 Bé kés me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 046

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 1 295

3 Do lo gi ki adá sok 250

042293 7 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 616

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 517

3 Do lo gi ki adá sok 1 051

042303 8 Csong rád me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 447

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 1 423

3 Do lo gi ki adá sok 441

042314 9 Fej ér me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 237

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 1 036

3 Do lo gi ki adá sok 362

042325 10 Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 564

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 1 141

3 Do lo gi ki adá sok 750

042336 11 Haj dú-Bi har me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 852

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 912

3 Do lo gi ki adá sok 750

042347 12 He ves me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 252

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 401

3 Do lo gi ki adá sok 1 270
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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

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
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

042392 13 Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 594

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 190

3 Do lo gi ki adá sok 500

042358 14 Ko má rom-Esz ter gom me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 825

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 1 543

3 Do lo gi ki adá sok 381

042369 15 Nóg rád me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 809

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 259

3 Do lo gi ki adá sok 1 781

042259 16 Pest me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 954

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 2 545

3 Do lo gi ki adá sok 2 030

042370 17 So mogy me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 327

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 1 065

3 Do lo gi ki adá sok 500

042381 18 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 852

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 912

3 Do lo gi ki adá sok 400

042402 19 Tol na me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 970

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 951

3 Do lo gi ki adá sok 500

042413 20 Vas me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 471

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 790

3 Do lo gi ki adá sok 750

042424 21 Veszp rém me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 787

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 1 212

3 Do lo gi ki adá sok 869

042435 22 Za la me gyei Rfk.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 564

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 1 141

3 Do lo gi ki adá sok 750

034414 23 Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 51 414

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 16 452

3 Do lo gi ki adá sok 17 097

034261 24 Köz tár sa sá gi Õr ez red

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 35 568

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 11 382

3 Do lo gi ki adá sok 14 505

6 Ha tár õr ség

001689 2 Ha tár õr igaz ga tó sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19 386

2 Mun ka adó kat ter he lõ jár. 6 010

3 Do lo gi ki adá sok 4 308
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KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás
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át hú zó dó
ha tá sa
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sít ást
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ha tá-
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szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

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 –300 000

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 c) ren des

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
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 c) ren des

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
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. Bel ügy mi nisz té ri um

5 Rend õr ség

001591 1 ORFK és hát tér in téz mé nyei 9 129

034250 2 Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság 20 633

042260 4 Ba ra nya me gyei Rfk. 5 143

042271 5 Bács-Kis kun me gyei Rfk. 4 138

042282 6 Bé kés me gyei Rfk. 5 591

042293 7 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Rfk. 3 184

042303 8 Csong rád me gyei Rfk. 6 311

042314 9 Fej ér me gyei Rfk. 4 634

042325 10 Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Rfk. 5 455

042336 11 Haj dú-Bi har me gyei Rfk. 4 514

042347 12 He ves me gyei Rfk. 2 923

042392 13 Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei Rfk. 1 284

042358 14 Ko má rom-Esz ter gom me gyei Rfk. 6 750

042369 15 Nóg rád me gyei Rfk. 2 850

042259 16 Pest me gyei Rfk. 12 530

042370 17 So mogy me gyei Rfk. 4 892

042381 18 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Rfk. 4 164

042402 19 Tol na me gyei Rfk. 4 421

042413 20 Vas me gyei Rfk. 4 013

042424 21 Veszp rém me gyei Rfk. 5 868

042435 22 Za la me gyei Rfk. 5 455

034414 23 Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat 84 962

034261 24 Köz tár sa sá gi Õr ez red 61 452

6 Ha tár õr ség

001689 2 Ha tár õr igaz ga tó sá gok 29 704

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 c) ren des

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 c) ren des

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: 300 000

* 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.
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A Kormány

2070/2006. (IV. 4.) Korm.

határozata

a tagállamok kormányainak a Tanács keretében
ülésezõ képviselõi között a Cotonouban,

2000. június 23-án, egyrészrõl az Afrikai,
Karibi és Csendes-óceániai államok csoportjának

tagjai, másrészrõl az Európai Közösség és tagállamai
között aláírt Partnerségi Megállapodás végrehajtása
érdekében meghozandó intézkedésekrõl és követendõ

eljárásokról  szóló, 2000. szeptember 18-i belsõ
megállapodás módosításáról  szóló belsõ megállapodás 

szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a tag ál la mok kor má nya i nak a Ta nács ke re -
té ben ülé se zõ kép vi se lõi kö zött lét re jött, az Af ri kai, Ka ri bi 
és Csen des-óce á ni ai ál la mok cso port já nak tag jai, más rész -
rõl az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai kö zött alá írt Part -
ner sé gi Meg ál la po dást (a továb biak ban: Part ner sé gi Meg -
álla po dás) mó do sí tó meg álla po dás vég re haj tá sa ér de ké -
ben meg ho zan dó in téz ke dé sek rõl és kö ve ten dõ el já rá sok -
ról  szóló 2000. szep tem ber 18-i Bel sõ Meg álla po dás mó -
do sí tá sá ról  szóló meg álla po dás (a továb biak ban: Bel sõ
Meg ál la po dást Mó do sí tó Meg álla po dás) be mu ta tott szö -
ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki je -
lölt sze mélyt a Bel sõ Meg ál la po dást Mó do sí tó Meg álla po -
dás be mu ta tott szö ve gé nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val
tör té nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra, és en nek ke re té ben
olyan nyi lat ko zat meg té te lé re, amely a jó vá ha gyás ról
 szóló ér te sí tés meg adá sá ig ki zár ja a Bel sõ Meg ál la po dást
Mó do sí tó Meg álla po dás ide ig le nes al kal ma zá sát;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Bel sõ Meg ál la -
po dást Mó do sí tó Meg álla po dás szö ve gé nek vég le ges
meg állapításához szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
adja ki;

4. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Part ner sé gi Meg -
álla po dás és az azt mó do sí tó Meg álla po dás, valamint a
Bel sõ Meg álla po dás és a Bel sõ Meg ál la po dást Mó do sí tó
Meg álla po dás ki hir de té sé rõl és ide ig le nes al kal ma zá sá ról
 szóló kor mány ren de let ter ve ze tét – a Bel sõ Meg ál la po dást 
Mó do sí tó Meg álla po dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí -
tá sát köve tõen – ha la dék ta la nul ter jessze a Kor mány elé.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2071/2006. (IV. 4.) Korm.

határozata

a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió
Könyvkiadó és Audiovizuális Szolgáltató Kft.-nek

a Semmelweis Egyetem által történõ létrehozásáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 95.  § (1) be kez dé se és (2) be kez dé sé -
nek a) pont ja, valamint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend -
jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 61.  §-a
alap ján jó vá hagy ja, hogy a Sem mel we is Egye tem – mint
költ ség ve té si szerv – „Sem mel we is Ki adó és Mul ti mé dia
Stú dió Könyv ki adó és Au di o vi zu á lis Szol gál ta tó Kor lá tolt 
Fe le lõs sé gû Tár sa ság” né ven egy sze mé lyes kor lá tolt fe le -
lõs sé gû tár sa sá got ala pít son.

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2072/2006. (IV. 4.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság moszkvai, szófiai és varsói
külképviseleti ingatlanainak jogi helyzetével

összefüggõ nemzetközi szerzõdések módosításáról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság moszk vai, szó fi ai és
var sói kül kép vi se le ti in gat la na i nak éssze rû hasz no sí tá sá -
val, és en nek ér de ké ben az in gat la nok jogi hely ze tét sza bá -
lyo zó nem zet kö zi szer zõ dé sek mó do sí tá sá val;

2. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az 1. pont ban fog -
lalt nem zet kö zi szer zõ dé sek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tár -
gya lá so kat az ille té kes szer zõ dõ fél lel le foly tas sa, és a
nem zet kö zi szer zõ dés tár gya lá sok so rán vég le ge sen el fo -
ga dott szö ve gét be mu tas sa;

Ha tár idõ: azon nal

3. fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert, hogy a Kincs tá ri
Va gyo ni Igaz ga tó ság gal együtt mû köd ve, le foly tas sa az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vé ny,
valamint a kincs tá ri va gyon nal való gaz dál ko dás ról  szóló
58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let alap ján a kincs tá ri va -
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gyon kör be tar to zó in gat lan zárt kö rû ér té ke sí té sé re vo nat -
ko zó el já rást;

4. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz tert, valamint a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi -
nisz te rét, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság moszk vai kül kép vi -
se le té nek el he lye zé sét szol gá ló in gat la nok hasz ná la tá val
kap cso la tos kér dé se ket kü lön meg ál la po dás ban ren -
dezzék;

Ha tár idõ: 2006. áp ri lis 30.

5. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert és a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz tert, hogy a 2. pont ban meg ha tá ro zott nem -
zet kö zi szer zõ dé sek mó do sí tá sá val egy ide jû leg se gít sék
elõ és gon dos kod ja nak az 1. pont ban meg ha tá ro zott in gat -
la nok ban el he lye zett ma gyar gaz dál ko dó szer ve ze tek
–  lehetõleg a je len le gi vel azo nos szin tû és együt tes – el he -
lye zé sét szol gá ló pol gá ri jogi szer zõ dé sek lét re ho zá sá ról.

Ha tár idõ: fo lya ma tos

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2073/2006. (IV. 4.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között az államhatáron

átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ
államhatár-átlépésrõl  szóló Megállapodás szövegének

végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1. A Kor mány

– egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a
 Szlovák Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az ál lam ha tá ron át -
ve ze tõ tu ris ta út vo na la kon tu risz ti kai cél lal tör té nõ állam -
határ-átlépésrõl  szóló Meg álla po dás (a továb biak ban:
Meg álla po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

– fel ha tal maz za a bel ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki -
jelölt sze mélyt a Meg álla po dás szö ve gé nek – a jó vá ha gyás 
fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges megállapítására;

– fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg álla po dás
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha -
tal ma zá si okiratot adja ki;

– jó vá hagy ja a Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a Meg álla po dás vég -
le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen annak a
 Magyar Köz löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor mány a és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az
ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris ta út vo na la kon tu risz ti kai cél lal
tör té nõ ál lam ha tár-át lé pés rõl  szóló Meg álla po dás szö ve -
gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá ról  szóló 2247/2005.
(XI. 11.) Korm. ha tá ro zat.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2074/2006. (IV. 4.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Lyoni és Chicagói
Fõkonzulátusainak létrehozásáról és a Magyar

Köztársaság zürichi képviseletének megteremtésérõl

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy Lyon szék hellyel, Aqu i ta i ne,
Au verg ne, Cor se, Li mo u sin, Lan gu e doc-Ro u sil lon,
 Midi-Pyrénnées, Pro ven ce-Al pes-Cô te d’A zur és Rhone-
 Alpes ré gi ók ra ki ter je dõ kon zu li ke rü let tel ma gyar fõ kon -
zu lá tus nyíl jon a Fran cia Köz tár sa ság ban;

2. egyet ért az zal, hogy Chi ca go szék hellyel, Ala ba ma,
Ar kan sas, Il li no is, In di a na, Iowa, Ken tuc ky, Lo u i si a na,
Mi chi gan, Min ne so ta, Mis sis sip pi, Mis so u ri, Ohio,
 Tennessee, West Vir gi nia és Wis con sin ál la mok ra ki ter je -
dõ kon zu li ke rü let tel ma gyar fõ kon zu lá tus nyíl jon az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban;

3. tu do má sul ve szi, hogy a New York-i Fõ kon zu lá tus
kon zu li ke rü le te ezzel egy ide jû leg Il li no is, In di a na, Iowa,
Mi chi gan, Min ne so ta, Mis so u ri és Wis con sin ál la mok kal
csök ken;

4. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert a Lyo ni és Chi ca -
gói Fõ kon zu lá tu sok meg nyi tá sá ra vo nat ko zó meg ál la po -
dá sok meg kö té sé re, a szük sé ges dip lo má ci ai lé pé sek meg -
té te lé re, és meg bíz za a Lyo ni és Chi ca gói Fõ kon zu lá tu sok
fel ál lí tá sá val össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá sá val;

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: azon nal
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5. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül gaz da sá gi ér -
de kek szem elõtt tar tá sá val, fi gye lem mel a nem zet kö zi jog
sza bá lya i ra és sváj ci gya kor lat ra, ál la pod jon meg a Sváj ci
Fél lel a Ma gyar Köz tár sa ság zü ri chi kép vi se le té nek nem -
zet kö zi jogi stá tu szá ról.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: azon nal

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2075/2006. (IV. 4.) Korm.

határozata

a 2010. évi Sanghaji Világkiállításon való
magyar részvételrõl

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki ál lí tó ként ve gyen részt a 2010. évi Sang ha ji Vi lág ki -
ál lí tá son, és fel hív ja a ma gyar–kí nai gaz da sá gi kap cso la -
tok fej lesz té sé ért, valamint a 2010. évi Sang ha ji Vi lág ki ál -
lí tá son tör té nõ rész vé tel ko or di ná lá sá ért fe le lõs kor mány -
biz tost az er rõl  szóló „Rész vé te li szer zõ dés” lét re ho zá sá ra.

Fe le lõs: a ma gyar–kí nai gaz da sá gi kap cso la tok
 fej lesz té sé ért, valamint a 2010. évi
 Sang ha ji Vi lág ki ál lí tá son tör té nõ
 rész vé tel ko or di ná lá sá ért fe le lõs
 kor mány biz tos

Ha tár idõ: a meg hí vást kö ve tõ 30. nap

2. A Vi lág ki ál lí tá son a Ma gyar Köz tár sa ság
1000 négy zet mé te res bé relt pa vi lon ban ren dez ze meg ki -
ál lí tá sát.

Fe le lõs: a ma gyar–kí nai gaz da sá gi kap cso la tok
 fej lesz té sé ért, valamint a 2010. évi
 Sang ha ji Vi lág ki ál lí tá son tör té nõ
 rész vé tel ko or di ná lá sá ért fe le lõs
 kor mány biz tos

3. A Ma gyar Köz tár sa ság Vi lág ki ál lí tá son való rész vé -
te lé nek rész le tes tar tal mi kon cep ci ó já ról, valamint évek re

bon tott költ ség ve té sé rõl elõ ter jesz tést kell ké szí te ni a
 Kormány ré szé re. A kor mány biz tos ve ze té sé vel és az érin -
tett tár cák rész vé te lé vel ala kul jon mun ka bi zott ság az elõ -
ter jesz tés ki dol go zá sá ra. A tar tal mi ele mek össze ál lí tá sá -
nál az ok ta tá si, tu do má nyos és kul tu rá lis élet kép vi se lõ i -
nek be vo ná sá val gon dos kod ni kell a szé les körû tár sa dal -
mi egyet ér tés meg te rem té sé rõl.

Fe le lõs: a ma gyar–kí nai gaz da sá gi kap cso la tok
 fej lesz té sé ért, valamint a 2010. évi
 Sang ha ji Vi lág ki ál lí tá son tör té nõ
 rész vé tel ko or di ná lá sá ért fe le lõs
 kor mány biz tos
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány

2076/2006. (IV. 4.) Korm.

határozata

a Nemzetközi Visegrádi Alap igazgatójának
jelölésérõl

A Kor mány

1. a Nem zet kö zi Vi seg rá di Alap igaz ga tó já nak For rai
Kris tó fot je lö li;

2. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor mány a, a Cseh Köz tár sa ság Kor mány a, a
 Lengyel Köz tár sa ság Kor mány a, valamint a Szlo vák Köz -
tár sa ság Kor mány a kö zött a Nem zet kö zi Vi seg rá di Alap
lét re ho zá sá ról  szóló, Sti rin ben, 2000. jú ni us 9-én alá írt
Meg álla po dás ré szes fe le it a je lö lés rõl tá jé koz tas sa, és a
je lö lést ta nú sí tó ok ira tot ál lít sa ki.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A Kormány

2077/2006. (IV. 4.) Korm.

határozata

a 2006. évi központi költségvetés általános
tartalékának felhasználásáról

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 – 400 mil lió fo rint át cso por -
to sí tá sát ren de li el vissza té rí té si kö te le zett ség gel.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: át cso por to sí tás ra: azon nal
vissza té rí tés re: 2006. szep tem ber 30.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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Mel lék let a 2077/2006. (IV. 4.) Korm. ha tá ro zat hoz

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium

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

Költ ség ve té si év: 2006.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

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

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium

256456 9 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi te rü le ti szer vek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 400,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lék a -400,0

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 

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

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium

256456 9 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi te rü le ti szer vek 400,0

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 

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 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 400,0 400,0

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

* 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.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket 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!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye 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, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 2620 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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