1797/2020. (XI. 13.) Korm. határozat
(hatályos: 2020.11.13 - )
1797/2020. (XI. 13.) Korm. határozat
Ukrajna részére egészségügyi eszközöknek térítésmentes biztosításáról
A Kormány
1. a koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában álló, az 1.
melléklet szerinti lélegeztetőgépek tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet (Ukrajnában jogi akkreditációval, illetve működési engedéllyel
rendelkező) partnerszervezetén keresztül, az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ
Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: kijelölt átvevő) számára a helyi lakosság megsegítése
érdekében;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban foglalt ingyenes átruházás
megvalósításához az egészségügyi eszközök átadásának-átvételének céljából vegye fel a kapcsolatot a
kijelölt átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról az emberi erőforrások
miniszterének bevonásával, a 3. pont szerint;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1.
melléklet szerinti vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felé
az átadás végrehajtása érdekében.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 30 napon belül
1. melléklet az 1797/2020. (XI. 13.) Korm. határozathoz
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