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Kormányrendeletek

A Kormány 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program megvalósításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. §, az 5. §, a 6. § és a 7. § (1)–(3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet hatálya a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú város további fejlődése
és megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodásokban foglaltak (a továbbiakban: Modern
Városok Program) végrehajtását szolgáló, hazai forrásból nyújtott költségvetési támogatásokra (a továbbiakban:
MVP támogatás) terjed ki.
2. §

(1) A Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról a Kormány nyilvános egyedi határozatban (a továbbiakban: kormányhatározat) dönt.
(2) A kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálását a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) végzi.
(3) A végrehajtás szakpolitikai felelőse (a továbbiakban: főfelelős) a Kormánynak, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben foglalt feladatmegosztás szerint meghatározott tagja.
(4) A végrehajtás társfelelőse (a továbbiakban: társfelelős) – ha van ilyen – a Kormánynak, a főfelelős mellett
a kormányhatározatban felelősként megjelölt további tagja.
(5) A végrehajtás során a miniszter, a főfelelős és a társfelelős együttműködni kötelesek.

3. §

(1) Az MVP támogatás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az MVP támogatás tekintetében nem kell alkalmazni az Ávr. 69. § (1) bekezdését, 70. §-át, 75. §-át és 76. §
(1) bekezdését.

4. §

(1) MVP támogatás olyan megyei jogú város önkormányzata részére nyújtható, amellyel a Kormány az 1. §-ban
meghatározott együttműködési megállapodást kötött (a továbbiakban: önkormányzat).
(2) Az MVP támogatás odaítéléséről a Modern Városok Program Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt.
(3) MVP támogatás a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében megállapított, Modern Városok Program
elnevezésű, e célt szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat terhére az előirányzaton rendelkezésre álló forrás erejéig
nyújtható.

5. §

(1) A Bizottság elnökből és két tagból áll.
(2) A Bizottság elnöke a miniszter vagy az általa kijelölt személy.
(3) A Bizottság tagjai
a)
az államháztartásért felelős miniszter és
b)
a főfelelős
vagy az általa kijelölt személy.
(4) Ha a miniszter a főfelelős, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bizottsági tag a miniszter által vezetett
minisztérium adott szakterülete irányításáért felelős állami vezető vagy az általa kijelölt személy.
(5) Ha az államháztartásért felelős miniszter a főfelelős, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bizottsági tag
az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium adott szakterülete irányításáért felelős állami
vezető vagy az általa kijelölt személy.
(6) A Bizottság döntéseit a főfelelős 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előterjesztése alapján, többségi szavazással
hozza.
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(7) A Bizottság titkársági feladatait a miniszter által kijelölt, az általa vezetett minisztériumban működő szakmai
főosztály látja el.
(8) A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. A Bizottság döntéseiről jegyzőkönyv készül.
6. §

(1) A főfelelős az őt kijelölő kormányhatározatban feladatkörébe utalt projekt (a továbbiakban: projekt) tekintetében
a)
az önkormányzat által a projekt végrehajtása során megvalósítani tervezett tevékenységekről,
feladatokról, a végrehajtást szolgáló beszerzésekről, a projekt céljáról, hatásairól, valamint a megvalósítás
és a finanszírozás tervezett ütemezéséről, a szükséges forrásigényről, az elszámolni kívánt költségekről
előterjesztést készít a Bizottság részére;
b)
az a) pont szerinti előterjesztést a Bizottság részére történő benyújtást megelőzően egyezteti
ba)
az önkormányzattal,
bb)
a társfelelőssel,
bc)
az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezettel;
c)
az a) pont szerinti előterjesztés részeként a Bizottság részére benyújtja
ca)
az önkormányzat arra vonatkozó nyilatkozatát (támogatási kérelem), hogy az előterjesztésben
foglaltakat ismeri, a projekt megvalósítását vállalja és erre tekintettel kéri a Bizottság támogatási
döntése meghozatalát,
cb)
a társfelelős egyetértő nyilatkozatát,
cc)
az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet
állásfoglalását;
d)
köteles megvizsgálni és nyilatkozni arról, hogy a projekt az a) pont szerinti előterjesztésben leírtak szerint
megvalósítható, az előterjesztésben foglaltak nem ütköznek jogszabályba és összhangban állnak a 2. §
(1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodásban és a kormányhatározatban foglaltakkal;
e)
köteles az a) pont szerinti előterjesztésben bemutatni azt, hogy a projekt európai uniós forrásból
történő finanszírozhatóságát megvizsgálta, továbbá – ha annak valamely eleme európai uniós forrásból
finanszírozható – megjelölni az igénybe venni kívánt európai uniós forrásokat;
f)
az a) pont szerinti előterjesztésben az MVP támogatást általános forgalmi adót is tartalmazó összeggel
és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét bemutatva határozza meg, továbbá
nyilatkozik azok megalapozottságáról és
g)
az a) pont szerinti előterjesztésben nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat vonatkozásában nem állnak fenn
az Ávr. 81. §-ában meghatározott kizáró okok.
(2) Ha az (1) bekezdés d) pontja szerinti vizsgálat során megállapítható, hogy valamely projekt vagy projektelem
állami beruházás keretében hatékonyabban valósítható meg, a főfelelős és a miniszter – a Bizottság jóváhagyását
követően – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdése szerinti döntés meghozatalát
kezdeményezi a Kormánynál.

7. §

(1) A Bizottság a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előterjesztéssel összefüggésben megvizsgálja különösen
a)
az előterjesztés 2. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodásban és
a kormányhatározatban foglaltakkal való összhangját,
b)
az előterjesztésben leírt tevékenységek és feladatok az előterjesztésben megjelölt határidőre és támogatási
összeg terhére történő megvalósíthatóságát,
c)
a szükséges fedezet rendelkezésre állását és
d)
a 6. § (1) bekezdés b)–d), f ) és g) pontjában meghatározott nyilatkozatok meglétét.
(2) A Bizottság írásban, indokolással ellátva elutasítja a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előterjesztést, ha azt nem
a 2. § (3) bekezdése alapján meghatározott főfelelős nyújtja be vagy nem a kormányhatározatban megjelölt projekt
tekintetében nyújtják be a Bizottság részére.
(3) Ha a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előterjesztés nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek,
a főfelelős a Bizottság ülésétől számított 30 napon belül a Bizottság kifogásainak megfelelő előterjesztést nyújt be
a Bizottság részére.
(4) Ha a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előterjesztés megfelel az (1) bekezdés szerinti feltételeknek, az Ávr. 71. §
(2) bekezdése szerinti döntési listát a Bizottság 5. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyve tartalmazza. A támogatási
döntésről az önkormányzatot az Ávr. 73. § (1) bekezdése szerint a döntést követő harminc napon belül kell
tájékoztatni.
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(1) A támogatási döntésről a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói okirat másolatát a támogató a főfelelősnek
is megküldi.
(2) A támogatói okiratban a támogatás célját, összegét a 7. § (4) bekezdése szerinti támogatási döntésnek megfelelően,
a támogatott tevékenységet a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előterjesztésben leírt tevékenységek, feladatok
szerint, a támogatott tevékenység időtartamát a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előterjesztésben leírt
tevékenységek, feladatok teljesítésére előírt határidőként kell meghatározni.
(3) Az MVP támogatást a támogatási jogviszony létrejöttétől számított harminc napon belül egy összegben, támogatási
előlegként kell az önkormányzat fizetési számlájára folyósítani.
(4) A támogatás önkormányzat rendelkezésére bocsátásának feltétele az önkormányzat fizetési számlájának
önkormányzat által történő írásbeli bejelentése.
(5) Az MVP támogatás tekintetében nem kell kikötni az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosítékot.

9. §		
Az önkormányzat az MVP támogatás terhére a támogatott tevékenység záró időpontjától számított 90. napig
teljesíthet kifizetést (felhasználási határidő).
10. §

(1) Az önkormányzat a főfelelős által meghatározott gyakorisággal, de legalább félévente köteles előrehaladási
jelentést benyújtani a projekt állásáról. Az előrehaladási jelentés minimális formai és tartalmi követelményeit
a főfelelős határozza meg, és legkésőbb a támogatói okirat kiadásától számított harminc napon belül írásban
tájékoztatja erről a kedvezményezettet.
(2) A felhasználási határidő lejártáig a főfelelős jogosult a projekt megvalósítását folyamatba építetten ellenőrizni,
amelynek keretében az önkormányzattól írásban tájékoztatást kérhet, dokumentumokat kérhet be és helyszíni
ellenőrzést is végezhet. A főfelelős jogosult bevonni az ellenőrzésbe a minisztert és a társfelelőst.
(3) Ha a főfelelős tudomást szerez arról, hogy az önkormányzat az MVP támogatást jogosulatlanul vette igénybe,
jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, haladéktalanul ellenőrzést indíthat.
(4) Ha az önkormányzat az MVP támogatást kétséget kizáróan a (3) bekezdésben meghatározott módon vette igénybe
és a főfelelős ezt bizonyítja, a főfelelős ellenőrzés megindítása nélkül kezdeményezheti a Bizottságnál a támogatói
okirat módosítását vagy a támogatás visszavonását.
(5) Ha a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés hiányosságokat, hibákat állapít meg és a feltárt hiányosságok, hibák
orvosolhatók, a főfelelős haladéktalanul felszólítja az önkormányzatot a hiányosságok pótlására, a hibák javítására.
(6) Ha a feltárt hiányosságokat, hibákat az önkormányzat a felszólításban meghatározott időre nem orvosolta,
a főfelelős a támogatói okirat módosítását vagy annak visszavonását kezdeményezi a Bizottságnál.

11. §

(1) Az önkormányzat az MVP támogatás felhasználásáról szóló beszámolót legkésőbb a 9. §-ban meghatározott
határidő lejártát követő 90. napig nyújtja be a főfelelősnek. A beszámoló Ávr.-ben meghatározottakon túli további
tartalmi és formai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Ávr. 94. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlási eljárást a főfelelős folytatja le.
(3) A szükséges hiánypótlásokat követően a főfelelős előterjesztése alapján a Bizottság dönt a beszámoló elfogadásáról
vagy elutasításáról.
(4) Elutasító javaslat esetén a (3) bekezdés szerinti előterjesztés tartalmazza
a)
az elutasítás indokait, valamint
b)
az elutasításról szóló értesítésnek az elutasítás indokait, az elutasítás jogkövetkezményeit, az elutasító
döntéssel szembeni jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást tartalmazó tervezetét.

12. §

(1) A támogatói okirat módosításáról vagy visszavonásáról a főfelelős indokolással ellátott előterjesztése alapján
a Bizottság javaslatának megfelelően a támogató intézkedik. A döntésről annak kézhezvételétől számított
harminc napon belül a miniszter – a támogatói okirat módosításáról vagy az MVP támogatás visszavonásáról szóló
okiratban – tájékoztatja az önkormányzatot.
(2) Az Ávr. 95. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a támogatói okirat akkor is módosítható, ha azért szükséges többlet
MVP támogatás biztosítása, mert az a projekt megvalósításához kapcsolódóan lebonyolított közbeszerzési eljárás
megvalósításához szükséges és a megfelelő fedezet nem áll rendelkezésre. A támogató (1) bekezdés szerinti
döntése alapján az államháztartásért felelős miniszter intézkedik, hogy a szükséges forrás a 4. § (3) bekezdése
szerinti előirányzaton rendelkezésre álljon.
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13. §		
Az MVP támogatásból finanszírozott beruházással létrehozott vagyont az önkormányzat a beszámoló elfogadásától
számított három évig csak a támogató előzetes hozzájárulásával, valamint a foglalkoztatási, a szolgáltatási és
az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve
terhelheti meg.
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
A beszámoló – Ávr.-ben meghatározottakon túli – tartalmi és formai követelményei
1. A pénzügyi elszámolás követelményei:
1.1. Az elszámolandó számlákról, számviteli bizonylatokról összesítőt kell benyújtani.
Az összesítő a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával
összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket tartalmazza az alábbi részletezés szerint:
a)
a szállító, illetve szolgáltató megnevezése,
b)
a számla vagy számlahelyettesítő bizonylat száma,
c)
a teljesítés megnevezése, ideje és összege (nettó összeg, általános forgalmi adó, illetve bruttó
összeg megbontásban).
Az összesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak
legyenek. Az összesítőt a képviseletre jogosult személy aláírásával kell ellátni.
1.2. A százezer forint értékhatárt meg nem haladó vagy elérő számlákról, számviteli bizonylatokról, a gazdasági
eseményt és a pénzügyi teljesítést igazoló egyéb dokumentumokról is az Ávr. 93. § (3) bekezdése szerinti
hiteles másolatot kell benyújtani.
1.3. A beszámolóhoz benyújtandó okiratokat záradékolni kell úgy, hogy az eredeti bizonylatokon
az önkormányzat köteles feltüntetni a támogatói okirat iktatószámát és azt, hogy a bizonylaton szereplő
összeg a támogatói okirat terhére került elszámolásra.
2. A szakmai beszámoló követelményei:
A szakmai beszámolónak megfelelő részletességgel és dokumentáltan tartalmaznia kell a támogatott tevékenység
megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, elemeznie kell a megvalósítás eredményességét,
továbbá le kell vezetnie és be kell mutatnia a költségtervben foglalt kiadások alakulását. A szakmai beszámolót
az önkormányzat képviseletére jogosult aláírásával kell ellátni és amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt
tárgyiasult formában (pl. folyóirat, kiadvány) a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell. A szakmai beszámolónak
a fentieken túlmenően tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges jogerős hatósági
engedélyek másolatát, ha a tevékenység engedélyköteles.
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A Kormány 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelete
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény
11. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4., 6. és 8. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetése
1. §

(1) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) 2016. szeptember 1-jével beolvadásos különválással
megszűnik.
(2) A KIH általános jogutódja – a (3)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség.
(3) A hazai forrás terhére nyújtott támogatások esetében a KIH támogatásközvetítői és -kezelői feladatai
vonatkozásában a KIH jogutódja az a szerv, amely részére a KIH ezen feladatokat ellátta, különösen
az 1. mellékletben meghatározott szerv.
(4) Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer szoftver felhasználásával és a kiszolgáló hardver
működtetésével keletkezett használati, tulajdon- és működtetési jogok és kötelezettségek tekintetében a KIH
jogutódja a Belügyminisztérium.
(5) A 2. mellékletben projektenként megjelölt szerv az európai uniós forrás terhére nyújtott támogatások
esetében a KIH támogatásközvetítői és -kezelői feladatai – ideértve a projektgazdaként ellátott feladatokat is –
vonatkozásában a KIH jogutódja.
(6) A KIH által módszertani és tudásközpontként ellátott önálló elemzési, hatásvizsgálati, módszertan-fejlesztési
tevékenységek tekintetében a KIH jogutódja a Nemzetgazdasági Minisztérium.
(7) A KIH létesítménygazdálkodási feladatai, valamint a kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek
tekintetében a KIH jogutódja a 3. mellékletben létesítményenként megjelölt szerv vagy szervezet.
(8) A KIH munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökhöz – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs
eszközöket – kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok
tekintetében a KIH jogutódja a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.
(9) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglalt ellátási feladatok, valamint az e feladatokhoz kapcsolódó informatikaitelekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek tekintetében a KIH jogutódja
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
(10) A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv
által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelettel a KIH-hez került feladathoz kapcsolódó, még
le nem zárt jogviszonyok tekintetében – a (11) bekezdésben foglalt kivétellel – a KIH jogutódja a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
(11) A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által
történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelettel a KIH-hez került, a Humán-Mini Művész utcai Óvoda
és Bölcsődével, valamint tagintézményével, a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsődével kapcsolatos fenntartói joggal
összefüggő feladatokat az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.
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2. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott jogutódlás kiterjed a KIH jogutódjához átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében
az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre, továbbá valamennyi, a feladat
ellátását szolgáló jogviszonyra.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kiterjednek különösen
a)
a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,
b)
az átvett feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan eszközállományra,
c)
a feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói
jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyukra vagy
munkaviszonyukra.
(3) Az 1. §-ban meghatározottak szerinti jogutód szerv vagy szervezet a KIH jogutódjaként jogosult az (1) és
(2) bekezdés szerinti jogviszonyok vonatkozásában
a)
eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,
b)
félként belépni a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokba.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott projektek esetében az 1. §-ban meghatározottak szerinti jogutód szerv
vagy szervezet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a jogutódlás bekövetkeztét követő 8 napon belül köteles
a támogató felé megtenni.

3. §

(1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet szerinti átadás-átvételi eljárást
legkésőbb 2016. augusztus 31. napjáig kell lefolytatni.
(2) A KIH – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. augusztus 31. napjáig vállalhat kötelezettséget.
(3) A KIH e rendelet hatálybalépésének napjától
a)
beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel való
együttműködés hiányában nem vállalhat,
b)
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt nem létesíthet.

2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása
4. §		
Hatályát veszti a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontja.

3. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi
CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény
végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. § j) és k) pontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
[A Törvény 2. § (1) bekezdés és a 4. § (1) bekezdése szerinti adatkérésre jogosultak továbbá:]
„j) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, valamint
k) az Országgyűlés Hivatalának vezetője.”
(2) Hatályát veszti az R1. 10. § l) pontja.

4. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (1) bekezdése
a következő j)–n) ponttal egészül ki:
(A minisztérium)
„j) ellátja az ösztöndíjas szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
k) ellátja az ösztöndíj program teljes körű pénzügyi-ügyviteli feladatait,
l) gondoskodik az ösztöndíj program részét képező programok és képzések megszervezéséről és lebonyolításáról,
m) az ösztöndíjas szerződés megszűnésekor, valamint az ösztöndíjas kérelmére igazolást állít ki az ösztöndíjas
jogviszonyról,
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n) szervezi az ösztöndíjasok külföldi gyakorlatra való elhelyezését, nemzetközi befogadó intézményi partnerkapcsolatokat
épít és koordinál.”
(2) Az R2.
a)
4. § (2) bekezdésében, 8. § (3b) és (4) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. §
(2) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,
b)
5. § (5) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „minisztérium hivatali
szervezetének” szöveg,
c)
7. § (3) bekezdés e) pontjában a „kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati,
közszolgálati, állami szolgálati” szöveg,
d)
9. § (2) bekezdésében a „köztisztviselői, kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati,
közszolgálati, állami szolgálati” szöveg,
e)
12. § (1) bekezdésében a „Hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.
7. §

(1) Hatályát veszti az R2. 4. § (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az R2.
a)
2. § (2) bekezdés a) pontja,
b)
2. § (2) bekezdés b) pontjában az „és” szövegrész,
c)
6. § g) pontja.

5. A civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.)
Korm. rendelet módosítása
8. §		
Hatályát veszti a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.)
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés h) pontja.

6. A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló
555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdése a következő k)–m) ponttal egészül ki:
(A minisztérium)
„k) ellátja a hallgatók ösztöndíjas szerződésének megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos
feladatokat,
l) ellátja az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos pénzügyi-ügyviteli feladatokat,
m) ellátja az Ösztöndíjprogram megvalósítása kapcsán felmerülő rendezvényszervezési feladatokat.”
(2) Az R3.
a)
7. § e) pontjában a „Hivatallal” szövegrész helyébe az „a minisztériummal” szöveg,
b)
10. § (3) bekezdésében a „Hivatallal” szövegrész helyébe a „minisztériummal” szöveg
lép.

10. §

(1) Hatályát veszti az R3. 3. § (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az R3.
a)
2. § (2) bekezdés a) pontjában a „ , valamint” szövegrész,
b)
2. § (2) bekezdés b) pontja.

7. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet
A) pontjában foglalt táblázat 6. sora.
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8. A Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) A Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 377/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői
szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, bírói szolgálati, igazságügyi
alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.”
(2) Az R4.
a)
2. § (3) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe
a „minisztérium” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „a minisztérium” szöveg,
c)
7. § c) pontjában az „illetve közszolgálati” szövegrész helyébe a „közszolgálati, állami szolgálati” szöveg,
d)
9. § (1) bekezdésében, 9. § (4) bekezdés h) pontjában, 11. §-ában, 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében,
17. § (1) bekezdés b) pontjában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,
e)
13. § (1) bekezdésében a „Ktv.” szövegrész helyébe a „Kttv.” szöveg,
f)
13. § (2) bekezdésében a „szabadság” szövegrész helyébe a „távollét” szöveg,
g)
17. § (4) bekezdésében a „Hivatal” szövegrészek helyébe a „minisztérium” szöveg
lép.

9. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal,”
szövegrész.

10. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet módosítása
14. §		
Hatályát veszti a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. melléklet 5. pontja.

11. Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és
ez a rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti.
(2) A 4–14. § és a 16. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

16. §		
Hatályát veszti a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által kezelt vagy fenntartott, hazai forrásból finanszírozott
projektek támogatásával összefüggő feladatok jogutódlása

1.

A

B

C

Projekt azonosítószáma

Projekt megnevezése

Jogutód

2.

ETT-2011

Európai Területi Társulások 2011. évi
támogatása

Külgazdasági és Külügyminisztérium

3.

ETT-12

Európai Területi Társulások 2012. évi
támogatása

Külgazdasági és Külügyminisztérium

4.

FV-I-11

Fogyasztóvédelmi társadalmi
szervezetek működésének 2011. évi
támogatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

5.

FV-I-12

Fogyasztóvédelmi társadalmi
szervezetek működésének 2012. évi
támogatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

6.

FV-I-13

Fogyasztóvédelmi társadalmi
szervezetek működésének 2013. évi
támogatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

7.

FV-I-14

Fogyasztóvédelmi társadalmi
szervezetek működésének 2014. évi
támogatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

OMMF-II-10-P

A munkavédelmi jellegű bírságok
felhasználása az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés céljainak
támogatására

Nemzetgazdasági Minisztérium

8.
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9.

OMMF-2011

A munkavédelmi jellegű bírságok
felhasználása az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés céljainak
támogatására

10.

BM-15

Bűnmegelőzési projektek 2015. évi
támogatása

Belügyminisztérium

11.

BM-16

Bűnmegelőzési projektek 2016. évi
egyedi támogatása

Belügyminisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium

2. melléklet a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által kezelt vagy fenntartott, európai uniós forrásból
finanszírozott projektben ellátott feladatok jogutódlása

1.

A

B

C

Projekt azonosítószáma

Projekt megnevezése

Jogutód

2.

TÁMOP
2.1.2/12-1-2012-0001

Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése

Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal

3.

TÁMOP 4.2.4
A/1-11/1-2012-0001

Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói,
illetve kutatói személyi támogatást biztosító
rendszer kidolgozása és működtetése országos
program

Emberi Erőforrások
Minisztériuma/Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő

4.

TÁMOP 4.2.4
A/2-11/1-2012-0001

Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói,
illetve kutatói személyi támogatást biztosító
rendszer kidolgozása és működtetése
konvergencia program

Emberi Erőforrások
Minisztériuma/Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő

5.

TÁMOP-3.3.1-09/12010-0002

Esélyegyenlőség és Integráció II. szakasz

Emberi Erőforrások
Minisztériuma/Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő

6.

TÁMOP-1.4.3-08/22009-0026

Útközben – innovatív eljárások és módszerek
rendszerszintű alkalmazása a Pártfogó Felügyelői
Szolgálatnál a bűnelkövetők foglalkoztatási
esélyeinek növelése érdekében

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

7.

EKOP -1.A.3-2013
2013-0005

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által kezelt
ingatlan-portfólió számítógép által támogatott
létesítménygazdálkodási rendszerének kialakítása

Budapest Főváros
Kormányhivatala

8.

EKOP-1.A.3-20132013-0007

Kimutatható megtakarítással járó központi
elektronikus szolgáltatások használatára történő
áttérés

Igazságügyi Minisztérium
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EKOP-1.1.4-20132013-0001

Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer Magyar Turisztikai Ügynökség
kiterjesztése (KKIR2)
Zrt.

10.

ÁROP-1.1.10-20112011-0001

A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása;
A projekt célja a jelenlegi folyamatok elsősorban
hatékonyság-központú áttekintése, illetve
átalakítása, továbbá a jogszabályok folyamatalapú
modellezési rendszerének megteremtése

Nemzetgazdasági
Minisztérium

11.

ÁROP-1.1.15-20122012-0001

Közszolgáltatások versenyképességi szempontú
javítása

Nemzetgazdasági
Minisztérium

9.

3. melléklet a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által vagyonkezelt ingatlanok
A

B

1.

Ingatlan címe

Jogutód

2.

Budapest, VIII. kerület, Múzeum u. 17./Reviczky u. 6.

Miniszterelnökség

3.

Budapest, V. kerület, Bihari János u. 5.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

4.

Budapest, V. kerület, Arany János u. 25.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

5.

Budapest, VI. kerület, Bajza u. 32.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

6.

Budapest, VI. kerület, Andrássy út 77. II/13.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

7.

Budapest, XII. kerület, Maros u. 16/A (Fecskeház)

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

8.

Budapest, II. kerület, Lóczy Lajos u. 3.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

9.

Budapest, II. kerület, Lóczy Lajos u. 12.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

10.

Budapest, XII. kerület, Művész u. 5–7.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

11.

Budapest, XII. kerület, Bíró u. 3.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

12.

Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 13.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

13.

Budapest, V. kerület, Magyar u. 34.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

14.

Budapest, II. kerület, Szent József u. 8.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

15.

Sopron, Szent Margit út 2./Tulipán köz 2–4.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

16.

Budapest, V. kerület, Erzsébet tér 13.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

17.

Budapest, II. kerület, Rózsahegy u. 5./Zivatar u. 3.

Külgazdasági és Külügyminisztérium

13281

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 124. szám

V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 23/2016. (VIII. 24.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016.
(III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:49 mezőjében
a)
a „költségeinek biztosítása;” szövegrész helyébe a „költségeinek, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok működésével kapcsolatban más szervnél felmerülő költségek biztosítása.” szöveg,
b)
a „rendvédelmi” szövegrész helyébe a „rendészeti” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 23/2016. (VIII. 24.) MvM rendelethez
1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 64a. sorral egészül ki:

(Áht.
azonosító

„64a

358951

Cím-

Alcím-

Jogcím-

Jogcím-

Előirányzat

név

név

csoportnév

név

célja

30/1/78.
Modern
Városok
Program

Az előirányzat
célja a Modern
Városok Program
megvalósítása,
a Modern
Városok Program
megvalósításáról
szóló
kormányrendeletben
foglaltak szerint.
A költségvetési
támogatás a
támogatási igény
benyújtásakor
már megkezdett
vagy megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.

Kifizetésben

Támogatás

részesülők

biztosításának

köre

módja

A Modern
Városok Program
megvalósításáról
szóló kormányrendeletben
foglaltak szerint.

A Modern
Városok
Program
megvalósításáról szóló
kormányrendelet
szerint
támogatói
okirattal

RendelkeTámogatási

zésre

előleg

bocsátás
módja

A Modern
Városok
Program
megvalósításáról szóló
kormányrendeletben
foglaltak
szerint.

A Modern
Városok Program
megvalósításáról
szóló kormányrendeletben
foglaltak szerint.

Visszafizetés

Biztosíték

határideje

–

A Modern
Városok Program
megvalósításáról
szóló kormányrendeletben
foglaltak szerint.

Kezelő
szerv

–

Lebonyolító
szerv

–

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete)

–”
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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.

