A Kormány 1128/2016. (III. 10.) Korm. határozata a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti
Emlékhely kialakításához és működtetéséhez szükséges források biztosításáról
A Kormány a Fiumei úti temető vagyonkezelésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1157/2015. (III. 17.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása, a temető
átvétele és üzemeltetése költségeinek biztosítása érdekében
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti
Emlékhely és a Salgótarjáni utcai lezárt zsidó temető üzemeltetési, vagyonkezelési
feladatainak hatékony ellátása, valamint a működéshez szükséges infrastruktúra biztosítása,
továbbá a közcélú zöldfelületek karbantartása, felújítása, gondozása, a balesetveszély
elhárítása, illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény előírásainak betartása
érdekében gondoskodjon a 2016. évre 467,6 millió forint egyszeri, valamint 933,2 millió
forint tartós jelleggel történő biztosításáról a 2016. évi központi költségvetés terhére a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete címében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, valamint a Miniszterelnökséget vezető minisztert,
hogy a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely és a Salgótarjáni utcai lezárt zsidó
temető üzemeltetési, vagyonkezelési feladatainak hatékony ellátása, valamint a
működtetéssel, beruházásokkal és felújítással összefüggő feladatok ellátása érdekében
gondoskodjanak a 2017. évre 2184,2 millió forint egyszeri, valamint a 2017. évre 1258,2
millió forint forrás tartós jelleggel történő biztosításáról a központi költségvetés XI.
Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:

nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Fiumei úti temető átvételével összefüggő
általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítéséhez gondoskodjon legfeljebb 79,5
millió forint forrás rendelkezésre állásáról a 2016. évi központi költségvetés terhére a Kvtv. 1.
melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;
Felelős:
Határidő:

nemzetgazdasági miniszter
azonnal

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a neves személyiségek számára készítendő
síremlékek felállítása céljából gondoskodjon 5 millió forint összegű előirányzatátcsoportosításról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Nemzeti
Örökség Intézete cím javára.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
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