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A Kormány 1897/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről  
és feladatairól szóló 1743/2013. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 

1743/2013. (X. 16.) Korm. határozat 2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő 

f ) alponttal egészül ki:

(A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és megvalósításuk irányítását:)

„e) az új budapesti konferencia-központ;

f ) további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1898/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
a CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság tanműhely létrehozására és 
annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 14. § 

b) és c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy iskolai rendszerű gyakorlati képzést szolgáló 

tanműhely létrehozása és felszerelése érdekében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

cím terhére 94 478 332 forint, azaz kilencvennégymillió-négyszázhetvennyolcezer-háromszázharminckettő forint 

összegű támogatásban részesíti a  CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaságot 

(székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kombájn utca 1.; cégjegyzékszáma: 16-09-004318).

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1899/2013. (XII. 4.) Korm.  határozata
az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek 
biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban, a Vas Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak járási 

földhivatalai által végrehajtásra kerülő feladatok költségeinek biztosítása céljából 40  429,0 ezer forint egyszeri 

átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 

3. Agrár célelőirányzatok alcím, 13. Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 

1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 

kormányhivatalok cím javára az 1. melléklet szerint;


