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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 288/2016. (VIII. 19.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Kis Norbertet 2016. szeptember 1.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. július 25.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. július 29.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/04329-2/2016.

A köztársasági elnök 289/2016. (VIII. 19.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Dr. Ruszin Romulusz ezredest
2016. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. augusztus 3.
		
		

KEH ügyszám: IV-6/04378-2/2016.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A köztársasági elnök 290/2016. (VIII. 19.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Kaposvári László Zoltán ezredest
2016. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. augusztus 3.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04379-3/2016.

A köztársasági elnök 291/2016. (VIII. 19.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(2) bekezdés b) pontja, 59. § (2) bekezdés b) pontja és 62. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter
előterjesztésére – Lamos Imre dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát 2016. augusztus 15-ei hatállyal
felmentéssel megszüntetem.
Budapest, 2016. augusztus 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. augusztus 3.
		
		

KEH ügyszám: IV-6/04380-2/2016.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A Kormány 1450/2016. (VIII. 19.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 361,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt
rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések
cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. június 30.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

Alcím
szám

24

11

277145

297102

XI.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

32

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

KIADÁSOK

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

361,0

Egyéb működési célú kiadások
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1. melléklet az 1450/2016. (VIII. 19.) Korm. határozathoz

-361,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

277145
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

24

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
csop.
szám

11

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

361,0

I. n.év
361,0

Millió forintban, egy tizedessel

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

361,0
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A Kormány 1451/2016. (VIII. 19.) Korm. határozata
az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekre vonatkozó piacfelügyeleti ellenőrzéséhez kapcsolódó
feladatok költségeinek finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről
szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a mezőgazdasági és erdészeti járművek
jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján végzett
piacfelügyeleti ellenőrzések költségeinek biztosítása érdekében felhívja
1. a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok által végzett piacfelügyeleti
ellenőrzések zavartalan ellátásához szükséges létszámkeretet és a feladatellátás egyéb feltételeit, valamint ezek
költségvonzatát – a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – határozza meg;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. szeptember 15.
2. a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak az 1. pont szerinti
költségek finanszírozását biztosító forrás tartós, beépülő jelleggel történő rendelkezésre állásáról – különös
tekintettel a saját bevételek figyelembevételére és a belső megtakarítási lehetőségek feltárására – a központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címen.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. október 1.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

