2010/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
Hatályos: 2020.12.24 2010/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és környezetének
felújítását és funkcióváltását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból
történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház krónikus, rehabilitációs és szociális
betegellátási területét érintő fejlesztés érdekében a Mosdósi kastély felújítását és funkcióváltását
célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti
Mosdós belterület 172/4, 172/5, 179 helyrajzi számú ingatlanokon azzal, hogy a Beruházás keretében
létrejövő vagyonelemek a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. – jóváhagyva a Beruházás koncepcióját – a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap
felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdés a), e), h), m), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisaira 495 416 105 forint forrást
biztosít a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 2. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére
azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. december 15. napjáig kell megvalósítani;
3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
4. egyetért azzal, hogy a Beruházás
a) előkészítője a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház,
b) megvalósítója a Beruházási Ügynökség
legyen;
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a
2. pontban meghatározott cél szerinti 495 416 105 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok
alcím, 2. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyítómegelőző ellátás intézetei alcím javára, elszámolási és a fel nem használt, valamint a nem
rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. január 31.

Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész
visszafizetése tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. december 31.
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás
megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen
előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó
kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

