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III. Kormányrendeletek

A Kormány 459/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelete
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 22.  pontjában 
kapott  felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § 5a. és 5b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő 5c. ponttal 
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. magánszolgáltatások: az  e  rendelet hatálya alá tartozó településfejlesztési projektek során, azok sikeressége 
érdekében, piaci szereplőtől igénybe vett szolgáltatások, amelyek a projektben alkalmazott formájukban más célra 
nem felhasználhatók;
5b. okos város: olyan település vagy önkormányzatok közös tervezésében részt vevő település, amely integrált 
településfejlesztési stratégiáját okos város módszertan alapján készíti el és hajtja végre;
5c. okos város módszertan: települések vagy települések csoportjának olyan településfejlesztési módszertana, 
amely azok társadalmi, természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint az  állami ügyintézési 
szolgáltatás, közszolgáltatás, közműszolgáltatás, önkormányzati szolgáltatások és magánszolgáltatások elérhetővé 
tétele települési szolgáltatások körét, minőségét és hatékonyságát korszerű technológiák és módszerek 
alkalmazásával, fenntartható módon, a  lakosság, a  helyi társadalmi és gazdasági partnerek fokozott bevonásával 
fejleszti;”

 (2) Az R. 2. § 9d. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9d. települési szolgáltatások: a  településen vagy a  települések csoportjában elérhető önkormányzati, állami 
közszolgáltatások és magánszolgáltatások összessége;”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 460/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelete
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7e) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  területi vízügyi igazgatóság feladata a  vízitúrázás és a  kerékpáros turisztikai igénybevétel alapfeltételeinek 
biztosítása mint közjóléti feladatellátás körében
a) a vízitúrára alkalmas vízfolyásszakaszok kijelölése, járhatósági feltételeinek javítása,
b) a vízügyi igazgatóság vagyonkezelésében lévő csónakcsúszda vízitúrázás lehetőségét is biztosító fenntartása,
c) a vízitúra szempontból fontos víztereken a csak kézi erővel hajtott vízijárművek által igénybe vehető közforgalmú 
kikötők fenntartása,
d) a folyó vagy tóparti vízitúra beszállóhelyek megközelítésének biztosítása,
e) a töltéskoronán kialakított, közforgalom elől elzárt, de kerékpáros turisztikai útvonalként is kijelölt, a  vízügyi 
igazgatóság vagyonkezelésében lévő üzemi út kerékpározás feltételeinek is megfelelő fenntartása, továbbá
f ) a vízügyi igazgatóság fenntartásában álló vizeken, vízilétesítményeken lévő vízitúra- és kerékpáros-útvonalak 
mentén kerékpárosútirány-jelző táblák, információs táblák, előrejelző táblák és jelzések, bóják kihelyezése, 
karbantartása.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1543/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
a Nemzeti Hitvallás középületekben történő kihelyezéséről

 1. A Kormány az  Alaptörvény 10  éve történt elfogadásának tiszteletére és az  Alaptörvény Nemzeti Hitvallásának 
jelentőségére figyelemmel egyetért azzal, hogy a  2010.  évben kihelyezett Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatok 
helyére a középületekben a Nemzeti Hitvallás kerüljön elhelyezésre.

 2. A fenti célok megvalósítása érdekében a Kormány
a) felhívja a  központi kormányzati igazgatási szervek, továbbá a  Magyar Honvédség katonai szervezetei és 

a katonai igazgatás területi szerveinek vezetőit,
b) felhívja a központi államigazgatási szervek és területi, helyi szerveik, valamint a Kormány általános hatáskörű 

területi államigazgatási szerveinek vezetőit,
c) – tiszteletben tartva az államhatalmi ágak elválasztásának alkotmányos elvét – felkéri a köztársasági elnököt, 

az Országgyűlés elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a Kúria elnökét, az alapvető jogok biztosát, az Állami 
Számvevőszék elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok képviselő-
testületének, közgyűlésének vezetőit, a bíróságok elnökeit és az ügyészségek vezetőit,

hogy az  általuk vezetett szervezet feladatának ellátása során használt középületekben – az  1.  melléklet szerinti 
formában – a szerv vezetője által meghatározott, méltó és a középület sajátosságainak megfelelő, jól látható helyen 
helyezzék ki a  Nemzeti Hitvallást, továbbá gondoskodjanak a  korábban kihelyezett Nemzeti Együttműködési 
Nyilatkozatok levételéről.

 3. A kihelyezett Nemzeti Hitvallás megfelelő állapotáról és szükség szerinti cseréjéről intézkedni kell.
 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 5. Hatályát veszti a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat egyes középületekben 

való kihelyezéséről szóló 1140/2010. (VII. 2.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1543/2021. (VIII. 4.) Korm. határozathoz

 1. A színes formátumban, nyomdai kivitelezésű Nemzeti Hitvallást 500 × 700 mm méretű, álló téglalap alakú keretbe 
kell foglalni.

 2. A Nemzeti Hitvallás a  megfelelő minőségű nyomtatáshoz alkalmas formátumban letölthető  
a http://kormany.hu/nemzetihitvallas honlapról.
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A Kormány 1544/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új, a Közös Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal 
tevékenységét segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely létesítéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén, a  Közös Kül- és Biztonságpolitikai 

Hivatal tevékenységét segítő további egy fő szakdiplomata kerüljön kihelyezésre;
 2. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 

56. § (1) bekezdése alapján – a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára – az 1. pontban meghatározott feladatok 
ellátására 2021. szeptember 1-jétől 2024. december 31-éig terjedő időszakra további egy kül- és biztonságpolitikai 
szakdiplomata-álláshelyet létesítsen;

Felelős: igazságügyi miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2021. szeptember 1.
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti kihelyezés 2021.  évi költségeinek fedezetére 

19 569 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi 
XC.  törvény 1.  melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 3. Magyarország Európai Unió melletti Állandó 
Képviseletének igazgatása címe javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti kihelyezés 2022.  évi költségeinek fedezetére 
68 333 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi 
XC.  törvény 1.  melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 3. Magyarország Európai Unió melletti Állandó 
Képviseletének igazgatása cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti kihelyezés költségeinek fedezetére 
a 2023–2024. évben évi 68 333 000 forint, a 2025. évben 4 836 000 forint forrás rendelkezésre állásáról az adott évi 
központi költségvetés X. Igazságügyi Minisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1545/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
a társadalmi felzárkózási koordinációs testületek működésével kapcsolatos egyes kormányhatározatok 
módosításáról

 1.  A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat1.) 5. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bizottság 30 tagból áll. A  Bizottság elnöke a  Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes 
államtitkára, társelnöke a 6. pontban meghatározott szervezetek képviselői közül az általuk kijelölt személy.
A Kormány a Bizottság további tagjaként a kormányzati oldal képviseletére felhívja)
„e) a Miniszterelnökség családokért felelős parlamenti államtitkárát,”
(egy-egy tag jelölésére.)

 2.  A Korm. határozat1. 5. pont j) és k) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Bizottság 30 tagból áll. A  Bizottság elnöke a  Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes 
államtitkára, társelnöke a 6. pontban meghatározott szervezetek képviselői közül az általuk kijelölt személy.
A Kormány a Bizottság további tagjaként a kormányzati oldal képviseletére felhívja)
„j) az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárát,
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k) az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárát,”
(egy-egy tag jelölésére.)

 3.  A Korm. határozat1. 5. pontja a következő o) alponttal egészül ki:
(A Bizottság 30 tagból áll. A  Bizottság elnöke a  Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes 
államtitkára, társelnöke a 6. pontban meghatározott szervezetek képviselői közül az általuk kijelölt személy.
A Kormány a Bizottság további tagjaként a kormányzati oldal képviseletére felhívja)
„o) a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatóját”
(egy-egy tag jelölésére.)

 4.  A Korm. határozat1. a következő 13. ponttal egészül ki:
„13. A  Bizottságnak a  társadalmi felzárkózási koordinációs testületek működésével kapcsolatos egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1545/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: KH1.) 1–3. pontjában 
és 5.  pont b) és c)  pontjában meghatározott tagjait a  KH1. közzétételét követő 15 napon belül kell delegálni, és 
megbízatásuk a  Bizottság KH1. közzétételét megelőzően már felkért tagjai megbízatásának lejárati időpontjáig 
érvényes.”

 5.  A Korm. határozat1.
a) 5. pont nyitó szövegrészében a „30 tagból” szövegrész helyébe a „31 tagból” szöveg,
b) 5. pont d) alpontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
c) 5.  pont l)  alpontjában az „és nemzetközi igazságügyi együttműködésért” szövegrész helyébe az „ügyekért” 

szöveg,
d) 6.  pont a)  alpont aa)  pontjában a  „Társadalomtudományi Kutatóközpont” szövegrész helyébe 

a „Társadalomtudományi Kutatóintézet” szöveg
lép.

 6.  Hatályát veszti a Korm. határozat1. 6/A. pont h) alpontja.
 7.  A  Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről szóló 1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 

(a továbbiakban: Korm. határozat2.) 3. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Tanács tagjai)
„b) a családokért felelős tárca nélküli miniszter részéről delegált 1 fő,
c) az innovációért és technológiáért felelős miniszter által delegált, az általa vezetett minisztérium felsőoktatásért 
felelős területéről 1 fő,”

 8.  A Korm. határozat2. 4. pontjában a „3 éves határozott” szövegrész helyébe a „határozatlan” szöveg lép.
 9.  A Korm. határozat2. 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.2. A tagság megszűnése esetén a delegáló testület, szervezet új tagot delegál.”
 10.  A Korm. határozat2. a következő 12. ponttal egészül ki:

„12. A  Tanácsnak a  társadalmi felzárkózási koordinációs testületek működésével kapcsolatos egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1545/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: KH1.) 7. pontjában 
meghatározott tagjait a KH1. közzétételét követő 15 napon belül kell delegálni.”

 11.  Hatályát veszti a Korm. határozat2.
a) 3. pont d) alpontja,
b) 6. pont d) alpontja,
c) 7. pontjában a „ , de legalább félévente” szövegrész.

 12.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 148. szám 6851

A Kormány 1546/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását és 
funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

A Kormány Somogy megye és a térség demográfiai mutatóinak javítása, valamint a gazdaság fejlesztése érdekében
 1. egyetért a  Somogy megyei egészségügyi ellátórendszer egységének a  megteremtésével, minőségének 

a javításával, ennek keretében a Marcali kastélynak és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás 
(a  továbbiakban: Beruházás) előkészítésével a  részére bemutatott előzetes koncepció szerint a  Marcali belterület 
1603/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a  8700 Marcali, Széchenyi utca 17–21. szám alatti 
ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítését és megvalósítását a  Beruházási Ügynökség végezze, az  Országos 
Kórházi Főigazgatóság és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház bevonásával;

 3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert 
jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

 4. a Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § a)–p)  pontja 
szerinti előkészítési fázisai 2022. október 31. napjáig történő teljesítése érdekében, a  Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti 
kötelezettségvállalási keret terhére, a  Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét összesen 
562 000 000 forintban határozza meg;

 5. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.1) 1. melléklet 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési 
Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 53. A Marcali kastély és környezetének felújítását 
és funkcióváltását célzó beruházás előkészítése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával  – 
gondoskodjon a  Beruházás előkészítésének megvalósítása érdekében 45 000 000 forint forrás biztosításáról 
az 5. pont szerinti előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a  4.  pont szerinti összeg 2022.  évi részének biztosításáról a  Magyarország 2022.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3.  Gazdaság-
újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter  
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  Beruházás 

keretében megvalósuló eszközbeszerzés és informatikai fejlesztés megvalósítása érdekében 2 660 730 000 forint 
többletforrás biztosításáról a  Kvtv.1 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-
megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 9. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Beruházás előkészítésére és 

megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány 
részére a  Beruházás megvalósításáról, az  ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések 
ütemezésének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Beruházás előkészítését és megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását 

követően 30 napon belül
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 10. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  belügyminiszter és a  pénzügyminiszter bevonásával – 
tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
Dr. Szaplonczay Manó Integrált Kórházegység gazdasági szervezet nélkül működő önálló költségvetési intézménnyé 
váljon.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2022. január 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról

A Kormány a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Városban új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása 
érdekében támogatás biztosításáról szóló 1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 1. pontja szerinti feladat végrehajtása érdekében
 1. egyetért a szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár beruházásának (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával 

az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Szekszárd belterület 4000/10 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás 
során létrejövő vagyonelemek a Magyar Nemzeti Levéltár vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 7 319 553 475 forintban határozza meg;

 3. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII.  Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 3.  Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 
1.  Egyedi magasépítési beruházások alcímet a  47.  Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása 
jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 
alapján gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2021.  évi részének finanszírozása érdekében 2  024  224  069  forint 
biztosításáról, a 3. pont szerinti előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII.  Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3.  Gazdaság-
újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 6. egyetért a Beruházás megvalósításához kapcsolódó, az annak rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által történő beszerzésével;
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 7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a 6. pontban 
foglaltakra is figyelemmel – gondoskodjon a  Beruházás megvalósítási szakaszához kapcsolódóan nyújtott 
támogatás Önkormányzat által fel nem használható része tekintetében az  elszámolásról és a  fel nem használható 
forrás visszafizettetéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2021. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1548/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1.  A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva Sztojka Attilát a kormányhatározat közzétételét követő naptól a roma kapcsolatokért felelős 
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) koordinálja a magyarországi romákkal kapcsolatos társadalmi egyeztetést érintő kormányzati tevékenységet,
b) ellátja a  Kormány és a  roma nemzetiségi civil szervezetek kapcsolatának továbbfejlesztése érdekében 

szükséges feladatokat,
c) javaslatot tesz a  roma nemzetiségi civil szervezetek és a  roma közösségeket támogató civil szervezetek 

támogatási rendszerének megújítására,
d) kapcsolatot tart és egyeztet az országos és a területi roma nemzetiségi önkormányzatokkal,
e) javaslatot tesz a  romák esélyteremtésével kapcsolatos programokra és az  azokhoz szükséges források 

bevonására,
f ) javaslatot tesz a  2021–2027 közötti Európai Uniós források esélyteremtést szolgáló hazai felhasználására, 

véleményezi az ezzel kapcsolatos más javaslatokat,
g) kezdeményezi, összefogja és koordinálja az  országos, regionális és megyei szintű, romákat érintő 

együttműködéseket, együttműködési fórumokat,
h) együttműködik a  diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítése és végrehajtása érdekében 

a  diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős 
miniszterelnöki biztossal.

 3.  A kormánybiztos a 2. pont szerinti feladatkörében
a) véleményezi a  feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket, stratégiákat, programokat, egyéb 

kormányzati dokumentumokat,
b) részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

 4.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
 5.  A kormánybiztos az e határozat szerinti feladatköre ellátásáért díjazásban és juttatásban nem részesül.
 6.  A  kormánybiztost a  tevékenységének ellátásában a  Belügyminisztérium szervezetében működő ötfős titkárság 

segíti.
 7.  A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához 

szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos 
rendelkezésére.

 8.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.

A Kormány 1549/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, 
valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős 
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, 
valamint az  autó-motorsport fejlesztéséért és a  közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos 
kinevezéséről és feladatairól szóló 1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 2.  pont 
b)  alpontjában a  „központ” szövegrész helyébe a  „debreceni autóipari központ (a  továbbiakban: központ)” 
szöveg lép.

 2. Hatályát veszti a Korm. határozat 2. pont a) alpontja.
 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 459/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelete
	a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 460/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelete
	a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 1543/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
	a Nemzeti Hitvallás középületekben történő kihelyezéséről

	A Kormány 1544/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
	Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új, a Közös Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal tevékenységét segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely létesítéséről

	A Kormány 1545/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
	a társadalmi felzárkózási koordinációs testületek működésével kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1546/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
	a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
	szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról

	A Kormány 1548/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
	kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

	A Kormány 1549/2021. (VIII. 4.) Korm. határozata
	a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szól


		2021-08-04T20:49:17+0200
	Dr. Petrity Krisztina




