
2006/37. szám HATÁROZATOK TÁRA 431

Bu da pest,

2006. au gusz tus 4.,

péntek

37. szám

Ára: 378,– Ft

2136/2006. (VIII. 4.) Korm. h. A schen ge ni fel ké szü lés hez kap cso ló dó fel ada tok ról . . . . . . . . . . . 432

2137/2006. (VIII. 4.) Korm. h. A Mi nisz ter el nök ség 2006. évi fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lé ká nak

át cso por to sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

2138/2006. (VIII. 4.) Korm. h. A gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím cso port 2006. au gusz tus ha vi

 finanszírozásáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

Ol dal TARTALOMJEGYZÉK



 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2136/2006. (VIII. 4.) Korm.

határozata

a schengeni felkészüléshez kapcsolódó
feladatokról

A Kor mány

1. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket a schen ge ni csat la -
ko zás hoz szük sé ges jog al ko tá si fel ada tok üte me zés sze -
rin ti vég re haj tá sá ra, an nak ér de ké ben, hogy a jog sza bá lyo -
kat a hatályba lépés nap já tól – il let ve ahol a tel jes jogú
schen ge ni tag ság az al kal ma zás fel té te le – a csat la ko zás
politikai céldátumától alkalmazni lehessen;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos, a Kor mány 2006. II. fél éves
 mun ka ter vé ben és a tör vényalkotási
 prog ram ban fog lal tak nak meg fele lõen

2. fel hív ja a Szak mai Köz re mû kö dõ Szer ve ze te ket,
hogy – a Schen gen Alap szer zõ dés kö té si és ki fi ze té si ha -
tár idõ i re fi gye lem mel – te kint sék át az In di ka tív Prog ram
in téz ke dé se it. A Szak mai Köz re mû kö dõ Szer ve ze tek – az
Eu ró pai Unió Bi zott sá ga (a továb biak ban: Bi zott ság) ál tal
igé nyelt pon to sí tá sok kal el lá tott – 2006. évi In di ka tív
Prog ram össze ál lí tá sá hoz szük sé ges do ku men tu mo kat,
va la mint a fe lül vizs gált in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá ra az
elõ zõ ek kel össz hang ban ki ala kí tott, új idõ be li üte me zést
nyújt sák be a Fe le lõs Ha tó ság hoz, va la mint je lez zék a
 Felelõs Ha tó ság nak az õket érin tõ szer ve ze ti vál to zá so kat,
ille tõ leg az új bel sõ in téz mé nyi struk tú rát;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 15.

3. fel hív ja a Fe le lõs Ha tó sá got, hogy a Schen gen Alap
– a Bi zott ság ál tal igé nyelt pon to sí tá sok kal el lá tott –
2006. évi In di ka tív Prog ram ját a Szak mai Köz re mû kö dõ
Szer ve ze tek kel együtt mû köd ve ál lít sa össze és küldje meg 
a Bizottság részére;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 31.

4. fel hív ja a Szak mai Köz re mû kö dõ Szer ve ze te ket,
hogy a Schen gen Alap szer zõ dés kö té si és ki fi ze té si ha tár -
idõ i re fi gye lem mel a köz be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sá -
hoz szük sé ges mû sza ki do ku men tá ci ót jut tas sák el a Köz -
pon ti Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ Egy ség hez;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos, de leg ké sõbb 2006. szep tem-
 ber 30.

5. fel hív ja a Szak mai Köz re mû kö dõ Szer ve ze te ket,
hogy – a Schen gen Alap for rá sa i nak tel jes le kö té se ér de ké -
ben – so ron kí vül ál lít sák össze és küld jék meg a Köz pon ti
Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ré szé re a köz pon to sí tott köz -
be szer zé si el já rás ke re té ben be szer zés re ja va solt ter mék -
kö rök jegy zé két;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: azon nal

6. fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, 
hogy a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság út ján dönt -
sön ar ról, hogy a Szak mai Köz re mû kö dõ Szer ve ze tek ál tal
meg kül dött ter mék kö rök kö zül me lyek ese té ben van mód
a köz pon to sí tott köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá ra;

Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 7.

7. fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, 
hogy a Schen gen Alap szer zõ dés kö té si ha tár ide jé re fi gye -
lem mel, a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság a 6. pont
alap ján meg ha tá ro zott ter mék kö rök ese té ben a köz pon to -
sí tott köz be szer zé si el já rást 0%-os köz be szer zé si díj mel -
lett foly tas sa le;

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 10.

8. fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,
hogy az érin tett mi nisz te rek köz re mû kö dé sé vel a schen ge -
ni fel ké szü lés hez kap cso ló dó fel ada tok vég re haj tá sá ról,
kü lö nös te kin tet tel a Schen gen Alap fel hasz ná lá sá nak fo -
lya ma tá ra – a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor -
mány biz tos út ján – ha von ta tá jé koz tas sák a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és közlekedési miniszter

Ha tár idõ: ha von ta, fo lya ma to san

9. 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:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A Kormány

2137/2006. (VIII. 4.) Korm.

határozata

a Miniszterelnökség 2006. évi fejezeti
államháztartási tartalékának átcsoportosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 51.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben a X. Mi nisz ter el nök ség

2006. évi fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lé ká ból 38,0 mil lió
fo rint át cso por to sí tá sát ren de li el – a mel lék let sze rint –  a
Kor mány za ti Sze mély ügyi Köz pont és a köz pon to sí tott
hát tér in téz mé nyek ki ala kí tá sá val kap cso la tos egyes fel -
ada tok elõ ké szí tõ mun ká i ra.

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

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Szil vá sy György 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 2137/2006. (VIII. 4.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség

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
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KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me
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szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

7 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Cél elõ irány za tok

249445 9 Köz igaz ga tá si rend szer kor sze rû sí té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 38,0

X. Mi nisz ter el nök ség

7 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

6 Fe je ze ti tar ta lék

264989 2   Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –38,0

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 
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X. Mi nisz ter el nök ség

7 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Cél elõ irány za tok

249445 9 Köz igaz ga tá si rend szer kor sze rû sí té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 38,0

X. Mi nisz ter el nök ség

7 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

6 Fe je ze ti tar ta lék

264989 2   Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –38,0

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 

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: azon nal 38,0 38,0

* 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

2138/2006. (VIII. 4.) Korm.

határozata

a gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoport
2006. augusztus havi finanszírozásáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl szó ló 2005. évi CLIII. tör vény 77. § (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint jó vá hagy ja a gyó gyí tó-meg elõ zõ

 ellátás (LXXII. fe je zet 2. cím, 3. al cím, 1. jog cím cso port)
2006. au gusz tus havi 61 729,0 mil lió fo rint össze gû elõ -
irány zat-ke ret nyi tá sát.

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

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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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.
A szer kesz té sért fe le lõs: Gi lyán György, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 20 664 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 378 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1217—3533

06.2398 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


