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A Kormány 1479na12, (X1.6.) Korm. határozata

kereskedelmi repülőtér fejlesztésévelösszefüg9ó

a péri nyilvános

intézkedésekről

annak a lehetőségnek a
í,. A Kormány az AUDl-csoporttal fennálló stratégiai partnerségre tekintettel egyetért
társaságban tórténó
gazdasági
megvizsgaiasavat, hogy a péri nyilvános kereskedelmi repülóteret üzemeltetó

itókeemelés, illetve ahhoz kapcsolódóan egy hosszú távú egyÜttmŰkÖdés megvalósuljon.
pontja alapján a beruházás
A Korrnány az állami vagyonról szóló2Oo7. évi CVl, törvény 24. § (2) bekezdés e)
/,2.\ tárrudulorn-, fejlesztéspolitikai és egyéb gazdasági szempontú kiemeIten közérdekű céljaira tekintettel úgy dönt,
lévő Pér, o52l2 hrsz, alatt felvett.
hogy az állam és Pér Község önkormányzat a 1/2-1 /2osztatlan közös tulajdonában
mellózésével is
tulajdonrésze_versenyeztetés
állami
ingatlan
található
természetben 9099 Pér, Repülótér cím alatt

_

hasznosítható.

1:)Érqrm4nye9yetértar.?!,i99y.9T.e14y.ib=enaz!.pon1s.1qri111tőkeeme'!q.m.e9történW
\ '..|r.ilo,"ret űzemeltető gazdasági társaság * a Pér Község Önkormányzata tulajdonában lévó - kisebbségi
"Úirétiésienek

4.

piaci értéken tó,ténq_e]E_ggüg!§|aj1o,§=.r.ffnek
!g|"e_l*ss*e. _
miniszGrtjrogy az 1 -i pontban foglaltak megvalósítása érdekében a Magyar

A Kormány felhívja a nemzáti fejlesztési

Nemzeti vagyonkezeló zrt, útján tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős:

nemzetifejlesáésiminiszter

Hatóridó: azonnal
vqsYSli'g| nKormány felhívja a nemzeti fejlesztési miniszteít, hogy_|q{§a;_á9 Ónkormérry_z99§g§§Ig3t3llarni
Zrt. Útján
Vagyonkezelő
Nemzeti
Magyar
a
pontjára
figyelemmel
(2)
bekezdés c)
szóló2007.évi CVl. törvény 36. §
Pér,052/2 hls1 9|a1 fely9tt in9atl".!..q!1.qni§le,;!$l*háyj§alnsye,ner.9.
Tgya{ilgElqgl!9 -*.

/s.

,!'

,Jggaltful§g§

9dá:ll*H:!,9_"T99:,.

Felelős:

nemzetifejlesztésiminiszteí

Hatóridő:

azonnal

6. AKormánya3.pontbanfoglaltakvégrehajthatóságánakbiztosításaérdekébenazállamháztartásról

szólÓ2011.évi

átc_soportosítás?l §ryel] el
CXCV. törvény 21, § (6) bekezdése alapján_2§,!!}ill!ó forint 1, melléklet szerinti egyszeri
Magyarorszőg 2012. évi kÖzPonti
9lslá3o_|q.9j.j, fel nem használt rész tekintetébe_n.yi§szafizetéii kötelezettséggel"a

_

Az állami vagyonnal
xottsegueteseről szóló.201 1, évi CLXXXVlll. törvény (a továbbiakbarr: Kvtv.) 1, melléklet Xllll.
Felhaln-rozási jellegŰ
1,
cÍm,
kiadások
kapcsolatos
vagyonnal
Az
állami
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2.
jogcímcsoport,
1. Az MNV Zrt.
kiadások
kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményezó
javára,
1, melléklet
a
KVIV.
jogcím
kiadási elóirányzat
joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
tulajdonosi

Xl. Miniszterelnöksé9 fejezet, 1,.8.en_dkívü!i kormányzati intézkedésekcím teíhére.

Felelős:

nemzetgazdasá9i miniszter

Határidő:

7,

átcsoportosításra:azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére:2012. december 31.

A Kormány a Kvtv, 27. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskÖréberl el.iárva

a)

infrastruktúra
elrendeli Pér Község onkormányzata részére - a repülóteret érintó közvetlen kÖrnyezetébe tartozÓ
maradó
és
helYben
_
Helyi
önkormányzatoktámogatásai
lX.
fejlesztése és javítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet
qím
fe!adatainak!4mo_9qt!5q
léil9hozását;
személyijövedelemadója fejezetben a 70.Per Közsé9 Önkormányzata

Felelós:

nemzetgazdasági minisáer
belügyminiszter

b)

Hatóridő:

azonnal
elrendeli a Kvtv. 1, melléklet lX. Helyi önkorrnányzatok támogatásai ós helyben maradó személyijÖvedelemadója
fejezet, 5. A helyi önkorrnányzatok kiegészító támogatása cím, 1, Helyi önkormányzatokat megilletó tartalékok
'l
fejezetitartalék jogcím terhére, a Kvtv. . nre!léklet lX. Helyi Önkormányzatok
és helyben maradó személyijövedelemadója íejezet, 70;_l9t§:l_g._9*!\otry.!_á,,.y3n!9.Íeladatainak

alcím, 1 . önkormányzati
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Feietős:

B,

5m

i l l i

ó

f

o ri

nt 2..!q|lé}le_t sze

nemzeigazdasá9i miniszter
belügyminiszter

Határidő:

azotrnal
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