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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2139/2006. (VIII. 14.) Korm.

határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága elnökének az OTKA 2005. évi

mûködésérõl készített beszámolója
elfogadásáról

A Kor mány el fo gad ja az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta -
tá si Alap prog ra mok Bi zott sá ga el nö ké nek az 1997. évi
CXXXVI. tör vény 2.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja sze -
rin ti be szá mo ló ját az OTKA 2005. évi mû kö dé sé rõl.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány

2140/2006. (VIII. 14.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság közúthálózat fejlesztésének
2006. évi finanszírozása változásával kapcsolatos

egyes feladatokról

A Kor mány

1. a ha zai gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té si prog ram,
va la mint az or szá gos köz út há ló zat fej lesz té se i nek
2006. évi meg va ló sí tá sa ér de ké ben, a Ma gyar Fej lesz té si
Bank Rész vény tár sa ság ról  szóló 2001. évi XX. tör vény
(a továb biak ban: MFB tv.) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján úgy ha tá roz, hogy

a) az MFB Rt. leg fel jebb 45 000 mil lió fo rint hi telt
nyújt son az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. ré szé re
2008. de cem ber 31-ei le já rat tal, a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény
36.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret ter hé re,

b) fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy
en nek meg fele lõen uta sít sa az MFB Rt.-t a hi tel nyúj -
tására;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert, hogy az
1/a) pont alap ján az MFB Rt. hi tel nyúj tá sá hoz kap cso ló -
dó, az MFB tv. 5.  § (1) be kez dés sze rin ti jog sza bá lyi költ -
ségvetési kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás ra, a ke zes ség be vál -
tá sá ra, az adat szol gál ta tás ra és az el szá mo lás rend jé re
 vonatkozó meg ál la po dást az MFB Rt.-vel meg kös se.
A jog sza bá lyi ala pú kö te le zett ség vál la lá sért kezesség -
vállalási dí jat nem kell fi zet ni.

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

3. 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:

Kis s Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány

2141/2006. (VIII. 14.) Korm.

határozata

a Záhony és térsége fejlesztési koncepció
munkaprogramjáról

A Kor mány egyet ért az zal, hogy

1. a zá ho nyi tér ség nek mint az or szág észak-ke le ti
 kapujának fej lesz té sé re ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni,
ezért fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy
gon dos kod jon a le bo nyo lí tás ra al kal mas szer ve zet ki je lö -
lé sé rõl, va la mint az érin tett tár cák be vo ná sá val a tér ség re
vo nat ko zó an ké szít tes sen át fo gó lo gisz ti kai fej lesz té si
prog ra mot meg ala po zó meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt,
amely ki tér a fej lesz té si ja vas la tok fi nan szí roz ha tó sá gá ra
– kü lö nös te kin tet tel a ma gán tõ ke be vo ná sá nak lehetõ -
ségére –, az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv hez kap -
csolódó ope ra tív prog ra mok ba tör té nõ be épít he tõ sé gé re;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. ok tó ber 31.

2. a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter – mint
a MÁV Zrt. tu laj do no si jo ga i nak gya kor ló ja – felhatal -
mazást ad jon a Tár sa ság nak egy, a zá ho nyi tér ség ben a
 logisztikai fel ada to kat el lá tó gaz da sá gi tár sa ság alapítá -
sában való rész vé tel re;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 31.

3. a tár sa ság fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges, kincs -
tá ri va gyon ba tar to zó esz kö zök a tár sa ság va gyon ke ze lé -
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sé be ke rül hes se nek a vo nat ko zó jog sza bá lyok figye lembe -
véte lével.

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

Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 31.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

14/2006. (VIII. 14.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság
és az Azerbajdzsáni Köztársaság között

a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem-

és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a pénz ügy mi nisz ter és a kül ügy -
mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság és az Azer baj dzsá -
ni Köz tár sa ság kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az 
adóz ta tás ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem-
és va gyon adók te rü le tén tár gyú Egyez mény (a továb biak -
ban: Egyez mény) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a pénz ügy mi nisz tert, hogy – az érin -
tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon részt
vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a pénz ügy mi nisz tert vagy az ál ta la
ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként elõ -
ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy az Egyez mény
lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
adja ki;

5. fel hí vom a pénz ügy mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert,
hogy az Egyez mény lét re ho zá sát köve tõen az Egyez mény
vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra való fel ha tal ma zás -
ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter jesszék
a Kor mány elé.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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