1032_2018. II. 8. Korm. határozat a tatabányai, a nagykátai és a váci mentőállomás felújításáról,
valamint a tabi mentőállomás újjáépítéséhez rendelkezésre álló forrás kiegészítéséről
hatályos_ 2018.02.08 1. A Kormány
a) egyetért az Országos Mentőszolgálat által használt tatabányai, nagykátai és váci mentőállomás
felújításával;
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az a) pont végrehajtása érdekében 156 692 000 forint
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok
cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 14. Országos Mentőszolgálat cím javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. június 30.
c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az a) pontban foglalt feladatok
végrehajtásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. október 31.
2. A Kormány
a) egyetért az Országos Mentőszolgálat által használt tabi mentőállomás újjáépítéséhez
rendelkezésre álló forrás kiegészítésével;
b) elrendeli az a) pont végrehajtása érdekében 19 760 000 forint forrás biztosítását a Kvtv. 1.
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú
kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet, 14. Helyi érdekű települési fejlesztések II. cím, 31. Tab Város fejlesztési feladatainak
támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

c) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) pont szerint biztosított összeg terhére külön pályázat és
kérelem benyújtása nélkül, egy összegben támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján 19 760 000 forint
támogatást nyújtson Tab Város Önkormányzata részére;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 2018. évben, a felmerülés ütemében
d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói
okirat kiadását követően folyósítsa az érintett települési önkormányzat számára.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 2018. évben, a felmerülés ütemében
1. melléklet az 1032/2018. (II. 8.) Korm. határozathoz
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