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3/2017. (I. 30.) MvM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet
módosításáról
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2017. (I. 30.) 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 I. pont 10. alpontjában 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. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnak (a továbbiakban:
gazdasági társaság,
Forster Központ) a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvezetett, a Norvég Alapból finanszírozott központi költségvetési
szerv, köztestületi
programokhoz kapcsolódó, 2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat
költségvetési szerv
2017. január 1-jét követően ellátó szervezetek részére történő biztosítása. A pénzeszközök
továbbutalása az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint – a megszűnő Forster
Központ éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért felelős – kijelölt szervezet által benyújtott
adatszolgáltatása alapján történik.
30/1/97. A Forster
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnak (a továbbiakban:
gazdasági társaság,
Központ megszűnésével Forster Központ) a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvezetett, az európai uniós forrásokból központi költségvetési
szerv, köztestületi
finanszírozott programokhoz kapcsolódó, 2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat
összefüggő zárási
költségvetési szerv
2017. január 1-jét követően ellátó szervezetek részére történő biztosítása. A pénzeszközök
feladatok –
továbbutalása az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
EU programok
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint – a megszűnő Forster
Központ éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért felelős – kijelölt szervezet által benyújtott
adatszolgáltatása alapján történik.
30/1/98. Az Eszterháza Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpontnak (a továbbiakban: Eszterháza Központ)
gazdasági társaság
Kulturális, Kutató- és
a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvezetett, 2016. december 31-ei pénzeszközeinek
a közfeladatokat 2017. január 1-jét követően ellátó szervezet részére történő biztosítása.
Fesztiválközpont
megszüntetésével
A pénzeszközök továbbutalása az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő
összefüggő zárási
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes
közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38. § (5) bekezdése szerint
feladatok
– a megszűnő Eszterháza Központ éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért felelős – kijelölt
szervezet által benyújtott adatszolgáltatása alapján történik.
30/1/99. A Forster Gyula A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnak (a továbbiakban:
gazdasági társaság,
Nemzeti
Forster Központ) a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvezetett – az európai uniós forrásokból és központi költségvetési
Örökségvédelmi és
a Norvég Alapból finanszírozott programokhoz nem kapcsolódó –, 2016. december 31-ei
szerv, köztestületi
Vagyongazdálkodási
költségvetési szerv
pénzeszközeinek a közfeladatokat 2017. január 1-jét követően ellátó szervezetek részére történő
Központ
biztosítása. A pénzeszközök továbbutalása az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi
megszüntetésével
formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról,
összefüggő zárási
valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése
szerint – a megszűnő Forster Központ éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért felelős –
feladatok
kijelölt szervezet által benyújtott adatszolgáltatása alapján történik.
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1. melléklet az …/2017. ( …. ) MvM rendelethez

1. melléklet a 3/2017. (I. 30.) MvM rendelethez
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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.

