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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 44/2014. (IX. 5.) BM rendelete
az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes
szabályairól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában 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. Általános rendelkezések
1. §

(1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vissza nem térítendő támogatást
(a továbbiakban: támogatás) nyújt a települési önkormányzatoknak – ideértve a fővárosi önkormányzatot
is – a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 26. „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat cím
előirányzatának terhére a 2014. szeptember 27-én megrendezésre kerülő „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
programsorozatban való részvételhez.
(2) Támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely vállalja, hogy
a)
csatlakozik a 2014. szeptember 27-én megrendezésre kerülő „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
programsorozathoz, amelynek keretében a településen napközbeni programokkal rendezvényt szervez, és
csatlakozik az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz,
b)
a programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakátot a rendezvények időtartama alatt közzéteszi.
(3) Támogatás igényelhető a 2014. szeptember 27-én kezdődő, de 2014. szeptember 28-ra áthúzódó programokra is.

2. §

(1) A települési önkormányzat az 1. § (2) bekezdése szerinti rendezvények megszervezéséhez és az országosan
összehangolt tűzgyújtáshoz történő csatlakozáshoz
a)
1001 fő alatti lakosságszámú település esetén legfeljebb 195 000 forint,
b)
1001–5000 fő közötti lakosságszámú település esetén legfeljebb 325 000 forint,
c)
5001–10 000 fő közötti lakosságszámú település esetén legfeljebb 520 000 forint,
d)
10 001–20 000 fő közötti lakosságszámú település esetén legfeljebb 845 000 forint,
e)
20 001–50 000 fő közötti lakosságszámú település esetén legfeljebb 975 000 forint,
f)
50 000 fő feletti lakosságszámú település esetén legfeljebb 1 950 000 forint
összegű támogatást igényelhet.
(2) A fővárosi önkormányzat az 1. § (2) bekezdése szerinti rendezvények megszervezéséhez és az országosan
összehangolt tűzgyújtáshoz történő csatlakozáshoz legfeljebb 2 000 000 forint összegű támogatást igényelhet.
(3) A települési önkormányzatok lakosságszámát a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai alapján kell figyelembe venni.

2. A támogatás igénylése, döntési rendszere, folyósítása
3. §

(1) A települési önkormányzat az 1. melléklet szerinti adatlapon jelzett támogatási kérelmét 2014. szeptember 15.
napján 16 óráig rögzíti és zárja le az ebr42 információs rendszerben, továbbá a lezárt és kinyomtatott adatlapot
két eredeti példányban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) területileg illetékes igazgatóságához
(a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag papír alapon benyújtott adatlap érvénytelen. A papír alapú
dokumentáció Igazgatósághoz való beérkezésének a határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét
követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.
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(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 110. §-a szerint felülvizsgált adatlap egy eredeti példányát
az Igazgatóság 2014. szeptember 19-ig továbbítja a miniszter részére.
(3) Ha a miniszter a támogatási igények vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartja
szükségesnek, ezeket a támogatás igénylője – külön felhívásra – köteles teljesíteni.
4. §

(1) A támogatásról a benyújtott igények alapján a miniszter 2014. szeptember 23-ig dönt.
(2) A támogatást elnyert települési önkormányzatok (a továbbiakban: kedvezményezett) a miniszter döntéséről
támogatói okiratban soron kívül értesülnek.
(3) A miniszter az igényelt támogatáson túl – a kiemelkedő színvonalú, változatos programelemet tartalmazó
programtervekre tekintettel – kiegészítő támogatásról (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) dönthet
a rendelkezésre álló előirányzat-maradvány terhére. A kiegészítő támogatásra vonatkozó döntésről való értesítésre,
valamint a kiegészítő támogatás felhasználására és elszámolására a támogatás szabályait kell alkalmazni.

5. §		
A támogatást – a miniszter utalványozása alapján – a kincstár soron kívül folyósítja.

3. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai
6. §

(1) A támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, melyet
2016. december 31-ig köteles teljes körűen megőrizni.
(3) A kedvezményezett a támogatást kizárólag az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat keretében
megvalósított rendezvénnyel összefüggő, e rendelet kihirdetését követően keletkezett kiadásokra használhatja fel.
A támogatás nem fordítható befektetett eszköz vásárlására.
(4) Ha a kedvezményezett által tervezett rendezvény rendkívüli, a résztvevők életét, egészségét veszélyeztető esemény
(vis maior) miatt meghiúsult, azonban a kedvezményezett az elmaradt programokat legkésőbb az 1. § (2) bekezdés
a) pontjában foglalt időponttól számított 30 napon belül megtartja, a támogatás felhasználása szabályszerűnek
minősül.

7. §

(1) A kedvezményezett a támogatást 2014. november 28-ig használhatja fel, az e határidőig fel nem használt
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
(2) A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett 2014. december 4-ig a 2. melléklet szerinti számlaösszesítő
adatlapon számol el a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben, továbbá a kinyomtatott adatlapot két
eredeti példányban 2014. december 8-ig megküldi az Igazgatóság felé, amihez csatolja a támogatás felhasználásáról
kiállított számlák, továbbá a fel nem használt támogatásrész központi költségvetésbe történő visszafizetése
teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolás hitelesített másolatát két példányban.
(3) Az Igazgatóság 2014. december 15-ig felülvizsgálja az elszámolásokat és a felülvizsgálat eredményét, valamint
az elszámolási dokumentáció egy példányát 2014. december 31-ig továbbítja a miniszter részére.
(4) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal az éves beszámoló
keretében és rendje szerint számol el.

4. Záró rendelkezés
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

efonszáma:
ve:
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osságszáma:
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1. melléklet a 44/2014. (IX. 5.) BM rendelethez
ve:

Igénylésazonosító:

Igénylő adatlap
az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek“ programsorozat

az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek“ programsorozat

Igénylő adatlap
:

Önkormányzat neve:
KSH azonosító:
Önkormányzat lakosságszáma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

I. A program megvalósításának forrásigénye
No.

Megnevezés

1.

A település lakosságszáma alapján maximálisan igényelhető
támogatás:

2.

Önkormányzat által igényelt támogatás:
Az igényelhető támogatáson túl kiegészítő támogatást igényel
az önkormányzat:
Igényelt kiegészítő támogatás:

3.
4.

Összeg

Igen/Nem

II. Tervezett programok bemutatása (röviden, max. 600 karakter):

Dátum:

…………………………………
jegyző

P. H.

…………………………………
polgármester

Pénzügyi teljesítés

Számla szerinti tétel

Számla kiegyenlítéséhez igénybe

A támogatásból megvalósított rendezvény költségeinek részletezése
Támogatás összege (Ft):
Támogatott KSH kódja:
Támogatott neve:

az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek“ programsorozat elszámoló adatlapja

az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek“ programsorozat elszámoló adatlapja
Támogatott neve:
Támogatott KSH kódja:
Támogatás összege (Ft):
A támogatásból megvalósított rendezvény költségeinek részletezése
No.

A támogatásból megvalósított program megnevezése

Számla sorszáma

Számla kibocsátója

Kiállítás dátuma (éééé.hh.nn.)

Pénzügyi teljesítés
időpontja (éééé.hh.nn.)

1.

Számla szerinti tétel
bruttó értéke (Ft)

Számla kiegyenlítéséhez igénybe
vett támogatás (Ft)
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2. melléklet a 44/2014. (IX. 5.) BM rendelethez

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Összesen:
Visszafizetendő támogatás (amennyiben nem teljes körűen vagy nem a jogszabályban meghatározott célnak megfelelően használták fel a kapott támogatást)
Dátum:

___________________
Polgármester

P. H.

___________________
Jegyző
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1500/2014. (IX. 5.) Korm. határozata
a központi kommunikációs hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az egységes, koordinált kormányzati kommunikáció megvalósítása érdekében – a Magyar
Nemzeti Bank, az önálló szabályozó szervek, valamint az autonóm államigazgatási szervek kivételével – a központi
költségvetési szervek, valamint a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek reklám, PR és
kommunikációs feladatait egy központi kommunikációs hivatal lássa el;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési
miniszter bevonásával az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtására készítsen előterjesztést és nyújtsa be
a Kormány részére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. szeptember 15.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozata
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című)
támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek
támogatásának visszavonásáról
A Kormány
1. egyetért a KEOP-2012-5.6.0 jelű, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című pályázati
felhívás vonatkozásában az 1. melléklet szerinti projektek – támogatást igénylők általi – előkészítésével és
benyújtásával,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben felsorolt projektek támogatási
szerződéseinek elállással történő felbontásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. visszavonja
a)
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati
felhívásra benyújtható projektjavaslatok jóváhagyásáról szóló 1584/2013. (VIII. 28.) Korm. határozatot,
b)
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati
konstrukcióra benyújtható, a Belügyminisztériumhoz és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó
intézmények pályázatairól szóló 1235/2014. (IV. 10.) Korm. határozatot,
c)
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati
konstrukcióra előzetes kérdőívet benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában lévő és
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó intézmények pályázatairól szóló 1236/2014. (IV. 10.) Korm.
határozatot, valamint
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d)

a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati
konstrukcióra projektjavaslatot benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó intézmények
pályázatairól szóló 1259/2014. (IV. 22.) Korm. határozatot.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozathoz

1.

A

B

Pályázati azonosító

Pályázó neve

C
Összes elszámolható
költség (Ft)

2.

KEOP-5.6.0/12-2013-0002

Heim Pál Gyermekkórház

542 489 460

3.

KEOP-5.6.0/12-2013-0003

Nemzeti Sportközpontok

360 000 000

4.

KEOP-5.6.0/12-2013-0013

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

519 262 220

5.

KEOP-5.6.0/12-2013-0017

Szépművészeti Múzeum

223 600 000

6.

KEOP-5.6.0/12-2013-0030

Semmelweis Egyetem

7.

KEOP-5.6.0/12-2013-0033

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

988 460 468

8.

KEOP-5.6.0/12-2013-0034

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

900 389 532

9.

KEOP-5.6.0/12-2013-0035

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

780 150 000

10.

KEOP-5.6.0/12-2013-0040

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs
Központja

736 798 102

11.

KEOP-5.6.0/12-2013-0041

Eötvös Loránd Tudományegyetem

260 000 000

12.

KEOP-5.6.0/12-2013-0042

Budapesti Gazdasági Főiskola

297 000 000

13.

KEOP-5.6.0/12-2013-0043

Budapesti Corvinus Egyetem

264 787 628

14.

KEOP-5.6.0/12-2013-0044

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és
konzorciumi partnerként a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium irányítása alatt álló Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság

260 000 000

15.

KEOP-5.6.0/12-2013-0052

Türr István Képző és Kutató Intézet

225 209 529

16.

KEOP-5.6.0/12-2013-0004

Csongrád Megyei Kormányhivatal

998 900 000

17.

KEOP-5.6.0/12-2013-0005

Csongrád Megyei Kormányhivatal

998 800 000

18.

KEOP-5.6.0/12-2013-0006

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

200 000 000

19.

KEOP-5.6.0/12-2013-0007

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

1 000 000 000

20.

KEOP-5.6.0/12-2013-0008

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

447 000 000

21.

KEOP-5.6.0/12-2013-0009

Fejér Megyei Kormányhivatal

155 685 750

22.

KEOP-5.6.0/12-2013-0010

Fejér Megyei Kormányhivatal

148 800 660

23.

KEOP-5.6.0/12-2013-0011

Pest Megyei Kormányhivatal

327 591 073

24.

KEOP-5.6.0/12-2013-0012

Pest Megyei Kormányhivatal

238 408 926

25.

KEOP-5.6.0/12-2013-0014

Tolna Megyei Kormányhivatal

108 000 000

26.

KEOP-5.6.0/12-2013-0015

Tolna Megyei Kormányhivatal

462 000 000

27.

KEOP-5.6.0/12-2013-0016

Tolna Megyei Kormányhivatal

89 000 000

28.

KEOP-5.6.0/12-2013-0018

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal

29.

KEOP-5.6.0/12-2013-0019

Budapest Főváros Kormányhivatala

567 986 388

30.

KEOP-5.6.0/12-2013-0020

Budapest Főváros Kormányhivatala

384 054 151

31.

KEOP-5.6.0/12-2013-0021

Tolna Megyei Kormányhivatal

98 619 742

32.

KEOP-5.6.0/12-2013-0022

Tolna Megyei Kormányhivatal

91 000 000

1 200 000 000

1 016 000 000
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33.

KEOP-5.6.0/12-2013-0023

Tolna Megyei Kormányhivatal

429 000 000

34.

KEOP-5.6.0/12-2013-0024

Tolna Megyei Kormányhivatal

86 000 000

35.

KEOP-5.6.0/12-2013-0025

Heves Megyei Kormányhivatal

210 440 000

36.

KEOP-5.6.0/12-2013-0026

Heves Megyei Kormányhivatal

37.

KEOP-5.6.0/12-2013-0027

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

655 000 000

38.

KEOP-5.6.0/12-2013-0028

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

177 800 000

39.

KEOP-5.6.0/12-2013-0029

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal

170 500 000

40.

KEOP-5.6.0/12-2013-0036

Nógrád Megyei Kormányhivatal

144 896 200

41.

KEOP-5.6.0/12-2013-0037

Zala Megyei Kormányhivatal

376 780 747

42.

KEOP-5.6.0/12-2013-0038

Nógrád Megyei Kormányhivatal

147 266 000

43.

KEOP-5.6.0/12-2013-0039

Vas Megyei Kormányhivatal

187 307 767

44.

KEOP-5.6.0/12-2013-0045

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

269 303 838

45.

KEOP-5.6.0/12-2013-0046

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

493 896 532

46.

KEOP-5.6.0/12-2013-0047

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

208 886 174

47.

KEOP-5.6.0/12-2013-0048

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

171 885 083

48.

KEOP-5.6.0/12-2013-0049

Békés Megyei Kormányhivatal

500 000 000

49.

KEOP-5.6.0/12-2014-0001

Országos Onkológiai Intézet

504 300 000

50.

KEOP-5.6.0/12-2014-0002

Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság

338 000 000

51.

KEOP-5.6.0/12-2014-0003

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

438 000 000

52.

KEOP-5.6.0/12-2014-0004

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

263 000 000

53.

KEOP-5.6.0/12-2014-0005

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság

383 000 000

54.

KEOP-5.6.0/12-2014-0006

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

101 000 000

55.

KEOP-5.6.0/12-2014-0007

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

355 000 000

56.

KEOP-5.6.0/12-2014-0008

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

130 000 000

57.

KEOP-5.6.0/12-2014-0009

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság

144 000 000

58.

KEOP-5.6.0/12-2014-0010

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

122 000 000

59.

KEOP-5.6.0/12-2014-0011

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

135 000 000

60.

KEOP-5.6.0/12-2014-0012

Budapesti Rendőr-főkapitányság

330 000 000

61.

KEOP-5.6.0/12-2014-0013

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

159 000 000

62.

KEOP-5.6.0/12-2014-0014

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság

179 000 000

63.

KEOP-5.6.0/12-2014-0015

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

408 000 000

64.

KEOP-5.6.0/12-2014-0016

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

258 000 000

65.

KEOP-5.6.0/12-2014-0017

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

245 000 000

66.

KEOP-5.6.0/12-2014-0018

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

368 000 000

67.

KEOP-5.6.0/12-2014-0019

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás
Intézet

933 500 000

68.

KEOP-5.6.0/12-2014-0020

Terrorelhárítási Központ

457 000 000

69.

KEOP-5.6.0/12-2014-0021

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

416 000 000

70.

KEOP-5.6.0/12-2014-0022

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság

240 000 000

63 780 000
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2. melléklet az 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozathoz

1.

A

B

C

Pályázati azonosító

Pályázó neve

Támogatás összege (Ft)

2.

KEOP-5.6.0/12-2013-0001

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

633 000 000

3.

KEOP-5.6.0/12-2013-0031

Néprajzi Múzeum

4.

KEOP-5.6.0/12-2013-0050

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

100 000 000

5

KEOP-5.6.0/12-2013-0051

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

140 000 000

6.

Összesen

83 000 000

956 000 000

A Kormány 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozata
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című)
konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról
A Kormány egyetért a KEOP-2012-5.6.0 jelű, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai”
című pályázati felhívás vonatkozásában az 1. mellékletben felsorolt pályázatok – támogatást igénylők általi –
elkészítésével és benyújtásával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

Intézmény neve

13342

1. melléklet az 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozathoz
B
Cím

C
Tervezett műszaki tartalom

D
Becsült költség
(Ft)

2.

Csányi Idősek Otthona

3015 Csány, Csillag utca 27.

homlokzati és tetőtéri hőszigetelés, nyílászáró csere

56 234 868

3.

Füzesabonyi Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek Otthona

3390 Füzesabony, Tábor út 52.

homlokzati és tetőtéri hőszigetelés, nyílászáró csere,
hőszigetelő álmennyezet készítése

191 194 456

4.

Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és
Rehabilitációs Intézete

3399 Andornaktálya, Rákóczi Ferenc utca 289.

homlokzati és tetőtéri hőszigetelés, nyílászáró csere

65 965 934

5.

Egri Idősek Otthona

3300 Eger, Petőfi Sándor utca 26/b.

homlokzati és tetőtéri hőszigetelés, nyílászáró csere

79 474 609

6.

Összesen

392 869 867
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A Kormány 1503/2014. (IX. 5.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
A Kormány
1. megállapítja a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint,
2. visszavonja a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1396/2014. (VII. 18.) Korm. határozatot.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1503/2014. (IX. 5.) Korm. határozathoz
I. A Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása
1. A Prioritás tartalma

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás keretében történő útfejlesztések legfontosabb célja a biztonságos elérhetőség javítása, a globális és regionális versenyképesség növelése, illetve a társadalmi-gazdasági és a területi
kohézió erősítése. Az ország nemzetközi elérhetőségének javításában elsődleges szempont az Európai Unió országai közötti kapcsolatot szorosabbá fűző TEN-T folyosók közúti elemeinek
fejlesztése, a gyorsforgalmi utak hálózatának kiépítése. A 2011-2013 közötti időszakban a KÖZOP-ból finanszírozott fejlesztések során nagyobb hangsúlyt kap a határon átnyúló, illetve határok
közötti úthálózat fejlesztése, beleértve a TEN-T útvonalakra ráhordó alsóbb rendű utak komplex kapcsolódásának fejlesztését. További célként jelenik meg a balesetek számának csökkentése.

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
Tartalék:

-

(Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

Összesen

221,82

46,54

49,51

75,79

393,66

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció
kódja

2011

Az ország és a
régióközpontok
nemzetközi közúti
elérhetőségének javítása
kiemelt projektek

38,63

2012

49,52

Prioritás
38,63
49,52
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek NIF ÁFA nélkül

A konstrukció célja

2013

75,79

75,79

A biztonságos elérhetőség javítása, a
globális és a regionális
versenyképesség növelése, illetve a
társadalmi-gazdasági és a területi
kohézió erősítése. Az ország
nemzetközi elérhetőségének
javításában elsődleges szempont az
Europai Unió országai közötti
kapcsolatot szorosabbá fűző TEN-T
folyosók közúti elemeinek fejlesztése,
a gyorsforgalmi utak hálozatának
kiépítése.

A konstrukció szakmai
A konstrukció
tartalma tekintetében
szakmai tartalmáért
feladatkörrel rendelkező
felelős miniszter
további miniszter

nemzeti fejlesztési
miniszter
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1.5.

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete (Mrd Ft)*

1. A Prioritás tartalma

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A vasúti törzshálózaton belüli fejlesztések elsősorban a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai, telematikai, biztonsági fejlesztések
egészítenek ki. A vasúti fejlesztések célja olyan működő- és versenyképes vasúti közlekedés megteremtése, amely az alapvető utazási igényeket (sebesség, gyakoriság, pontosság, utazási komfort,
biztonság) európai színvonalon képes kiszolgálni. További cél a villamosított vonalak hosszának és arányának növelése, és ennek eredményeképpen az elérhetőség javulása. A 2011-2013 közötti
időszakban fókuszban áll a meglévő vasúti állomásépület (felvételi épület) fejlesztése, a szolgáltatás színvonalának növelése. A Duna hajózhatóságát célzó konstrukciók - a projekt-előkészítést és megvalósítást érintő - jelentős része a következő közlekedésfejlesztési programban valósul meg.

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

Tartalék:

-

2013
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I. A Prioritás bemutatása - 2. prioritás - Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása

Összesen

(Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

Összesen

304,39

3,67

168,26

163,06

639,38

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*
Konstrukció
Konstrukció neve
kódja
2011
2012
2013

2.5.

Az ország és a
régióközpontok
nemzetközi vasúti és vízi
úti elérhetőségének
javítása kiemelt projektek

1,59

Prioritás
1,59
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

168,26

163,06

168,26

163,06

A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A cél a biztonságos elérhetőség javítása, a
globális és a regionális versenyképesség
növelése, illetve a társadalmi-gazdasági és a
területi kohézió erősítése. A vasúti
törzshálózaton belüli fejlesztések elsősorban a
TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra
koncentrálnak, melyeket komplex módon, a
kapcsolódó informatikai, telematikai, biztonsági
fejlesztések egészítenek ki. A vízi út fejlesztése
tekintetében a Duna hajózhatóság előkészítése
a cél.

nemzeti fejlesztési
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter
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I. A Prioritás bemutatása - 3. prioritás - Térségi elérhetőség javítása

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. A Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A régiók gazdaságilag és társadalmilag jelentős szerepet játszó nagyvárosainak TEN-T gyorsforgalmi úthálózatra csatlakoztató közúti kapcsolatainak fejlesztése a régiók egymás közötti és a
gyorsforgalmi úthálózat elérhetőségét biztosító kapcsolatainak hatékonyabb kihasználása érdekében. A térségi elérhetőséget meghatározza a régió főútjainak kapacitása, műszaki állapota,
ezért a 100 kN tengelyterhelésre kiépített útszakaszokat képessé kell tenni a 115 kN terhelésű jármű-forgalom lebonyolítására. A 2011-2013 közötti időszakban további célként jelenik meg a
közúti balesetek számának csökkentése.

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

Tartalék:

-

2013

Összesen

(Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

218,45
62,76
151,65
* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 237,19 Mrd Ft

2013

Összesen*

269,47

702,33

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Pályázatok, kiemelt projektek
Konstrukció
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*
Konstrukció neve
kódja
2011
2012
2013

3.2.

Térségi elérhetőség
javítása kiemelt projektek

8,31

53,25

Prioritás
61,56
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

0,00

Közúthálózat közlekedésbiztonságának javítása, az országos
kerékpárút-hálózat hálózatként
történő működésének elősegítése.

nemzeti fejlesztési
miniszter

151,65

269,47

A gyorsforgalmi hálózathoz való
kapcsolódás és a régiók térségeit
összekötő főutak fejlesztése, a
régiók főútjainak kapacitásnövelése,
műszaki állapotának és közlekedésbiztonsági helyzetének magasabb
szolgáltatási szintre emelése.

nemzeti fejlesztési
miniszter

151,65

269,47

0,00

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter
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3.5.

Kerékpárút-hálózat
fejlesztése

A konstrukció célja

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. A Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az országos és regionális közlekedés intermodalitásának fokozása, az intelligens közlekedés-szervezés infrastruktúrájának megteremtése, és ennek révén a gazdaságos és - ahol lehet környezetbarát elérhetőség javítása. A prioritásban megvalósuló fejlesztések elősegítik a közlekedési módok közötti váltást, a logisztikai központok jobb bekapcsolását a fő közlekedési (közút, vasút, légi és
vízi közlekedés) hálózatba. A fejlesztések jellege: összekötő/csatlakozó vasúti pályák, útcsatlakozások építése, fejlesztése, kikötői külső infrastruktúra-építés, illetve fejlesztés.

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Tartalék:

-

Összesen

(Mrd Ft)
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I. A Prioritás bemutatása - 4. prioritás - Közlekedési módok összekapcsolása,
gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2012

2013

Összesen*

28,52
0,76
0,15
* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 1,21 Mrd Ft

2011

19,17

48,60

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

4.1.

Közlekedési módok
összekapcsolása, gazdasági
központok intermodalitásának
és közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztése

4.5.

Közlekedési módok
összekapcsolása, gazdasági
központok intermodalitásának
és közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztése
kiemelt projektek

0,00

4.6.

Közlekedési módok
összekapcsolása, gazdasági
központok intermodalitásának
és közlekedési
infrastruktúrájának
fejlesztése, kikötői
alapinfrastruktúra fejlesztése,
korszerűsítése

0,00

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

2011

2012

2013

0,76

0,00

1,67

Intermodális és regionális logisztikai központok,
ipari parkok (ipari területek), kikötők és
repülőterek külső infrastruktúrájának fejlesztését
célzó beruházások támogatása.

nemzeti fejlesztési
miniszter

0,15

16,10

A KÖZOP keretében a jelen prioritáson belül
megvalósítandó intermodális közlekedésfejlesztési
projektek támogatása annak érdekében, hogy a
KÖZOP közlekedésfejlesztési projektjei megfelelő
előkészítettség és a megvalósítási kockázatok
minimalizálása mellett valósulhassanak meg.

nemzeti fejlesztési
miniszter

0,00

1,40

Áruforgalmat bonyolító kikötők infrastruktúrájának
korszerűsítése, intermodalitás fokozása.

nemzeti fejlesztési
miniszter

Prioritás
0,76
0,15
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

19,17

13347

1. A Prioritás tartalma

13348

I. A Prioritás bemutatása - 5. prioritás - Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében jelentős
fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban. A fejlesztésekkel a közösségi közlekedés igénybevétele ösztönözhető, ami az előbbiek mellett a
városi környezetterhelést (levegő és zajszennyezés) is csökkenti. Cél az egyéni közlekedéssel szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható
közösségi közlekedés és környezetbarát közlekedési módok megteremtése.

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
Tartalék:

-

(Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

Összesen*

396,99

22,71

74,25

51,42

545,37

* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 77,40 Mrd Ft
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*
2011

22,40

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A cél a közösségi közlekedés
fejlesztése, hatékonyságának,
szolgáltatási színvonalának
emelése, előnyben részesítése az
egyéni közlekedéssel szemben,
továbbá a környezetbarát
közlekedési módok támogatása.

nemzeti fejlesztési
miniszter

2013

74,25

51,42

Prioritás
22,40
74,25
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

51,42
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5.5.

Városi és elővárosi
közösségi közlekedés,
környezetbarát
fejlesztések kiemelt
projektek

2012

A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok (a továbbiakban: OP) előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására. A központi
intézmények, végrehajtásban résztvevő szervezeti egységek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottsággal kapcsolatban felmerülő költségek, az OP-szintű kommunikációs tevékenységek, az OP
végrehajtását támogató műszaki monitoring, ellenőrzési feladatok, az éves végrehajtási jelentésekkel kapcsolatos tevékenységek, az OP végrehajtását érintő tanulmányok és elemzések készítése
finanszírozhatók. A prioritásban kedvezményezett lehet (1) a KÖZOP IH, (2) az NFÜ szervezeti egységei, 2014. január 1. után a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős szervezeti
egysége, (3) a KÖZOP IH közreműködő szervezete, 2014. április 15. után a KÖZOP IH közreműködő szervezeti feladatait ellátó szervezeti egységei, (4) a KÖZOP céljait, illetve végrehajtását támogató
feladatokat ellátó központi költségvetési szerv, 100% állami tulajdonú közhasznú gazdasági társaság.
2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
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Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás - Technikai segítségnyújtás

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
Tartalék:

-

(Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

16,67
0,00
2,55
* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 0,06 Mrd Ft

2013

Összesen*

0,58

19,80

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)*
2011

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

2013

6.1.1.

OP végrehajtás
támogatása

0,00

2,20

0,58

Az irányító hatóság által delegált
közreműködő szervezeti feladatok
végrehajtása, különösen a projektek
teljes körű és eredményes lebonyolítása;
az OP végrehajtásához kapcsolódó
tevékenységek támogatása.

6.2.1.

MB működtetése

0,00

0,00

0,00

A monitoring bizottsági ülések
eredményes lebonyolítása, a partneri
ellenőrzés biztosítása.

nemzeti fejlesztési miniszter

6.2.2.

IH szakértői
támogatása

0,00

0,35

0,00

Az irányító hatóság feladatainak magas
színvonalú ellátása.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,58

13349

Prioritás
0,00
2,55
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

13350
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A Kormány 1504/2014. (IX. 5.) Korm. határozata
a KÖZOP–2.5.0-09-11-2013-0006 azonosító számú („GYSEV üzemirányító központ létrehozása a szükséges
biztosítóberendezési felülvezérlések kialakításával” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról,
akciótervi nevesítéséről, szakaszolásáról és a projekt 2015. október 31. után felmerülő költségei fedezetének
biztosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0006 azonosító számú, „GYSEV üzemirányító központ
létrehozása a szükséges biztosítóberendezési felülvezérlések kialakításával” című, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt),
2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. egyetért a projekt kettő szakaszra bontásával,
4. jóváhagyja a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 49. § (3) és (6) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program jogcímcsoport
2. prioritása keretének 4 182 000 000 forint összeggel történő növelését a projekt első szakaszának végrehajtása
érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az „Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db
villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” című projekt a Közlekedés Operatív Program „Városi és
elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések” prioritásból történő finanszírozásáról szóló 1258/2014.
(IV. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: határozat) szerinti átcsoportosítás Európai Bizottság általi jóváhagyását
követően a 4. pont szerinti többlet-kötelezettségvállalás Közlekedés Operatív Programból történő törléséhez
szükséges intézkedések megtételéről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosítás Európai Bizottság általi jóváhagyását követően
azonnal
6. hozzájárul a projekt első szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
7. elrendeli a 3. pont szerinti szakaszok kivitelezéséhez szükséges vállalkozási szerződések megkötését,
8. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti szakaszok tekintetében a vállalkozási szerződések megkötése során a projekt
kedvezményezettje jár el,
9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 2014–2020 programozási időszak azonos célt szolgáló
operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén a projekt második szakaszára vonatkozó
támogatási szerződés megkötéséről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó jogszabályi és eljárásrendi környezet
kialakítását követően azonnal
10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020 programozási időszakban a közlekedés fejlesztését célzó
operatív program projektjeinek előkészítése során vegye figyelembe az 1. melléklet szerinti költségigényt.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

2.

3.

F

G

H

I

A projekt forrásszerkezete

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

GYSEV üzemirányító
központ létrehozása
a szükséges
KÖZOP-2.5.0-09-11biztosítóberendezési
2013-0006
felülvezérlések
kialakításával

Támogatást igénylő
neve

Győr–Sopron–
Ebenfurti Vasút
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

Támogatási
intenzitás

KÖZOP

(%)

(nettó Ft)

100

4 182 000 000

XIX. Uniós

Fogadó operatív

fejlesztések fejezet

program vagy

KÖZOP hazai

tisztán hazai

társfinanszírozás

költségvetési forrás

(ÁFA Ft)

(nettó Ft)

0

2 788 000 000

Hazai
költségvetési

A projekt rövid bemutatása

forrás
(ÁFA Ft)

0

A projekt keretében
a Győr–Sopron–Ebenfurti
Vasút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által
üzemeltetett vonalhálózaton
központi forgalom-ellenőrzési
(a továbbiakban: KÖFE) és
központi forgalomirányító
(a továbbiakban: KÖFI)
rendszerek kialakításának
előkészítését, tervezését
és megvalósítását kívánják
elvégezni 2 db KÖFI és 1 db
KÖFE központ kiépítésével,
beleértve az ezekhez szükséges
építészeti munkákat is.
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1. melléklet az 1504/2014. (IX. 5.) Korm. határozathoz

13351

13352
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A Kormány 1505/2014. (IX. 5.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú („Célzottan közlekedésbiztonságot javító
fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán II. ütem – Megvalósítás 2. prioritás” című) és
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú („Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések
a GYSEV Zrt. hálózatán II. ütem – Megvalósítás 5. prioritás” című) projektjavaslatok támogatásának
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú,
„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán II. ütem – Megvalósítás 2. prioritás”
című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja
a)
az 1. pontban meghatározott, és
b)
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú, „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések
a GYSEV Zrt. hálózatán II. ütem – Megvalósítás 5. prioritás” című
projektjavaslatok (a továbbiakban: projektek) kiemelt projektként történő nevesítését,
3. jóváhagyja a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 49. § (3) és (6) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program jogcímcsoport
2. prioritása keretének 1 346 231 167 forint összeggel történő növelését a projektek végrehajtása érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az „Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db
villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” című projekt a Közlekedés Operatív Program „Városi
és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések” prioritásból történő finanszírozásáról szóló
1258/2014. (IV. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: határozat) szerinti átcsoportosítás Európai Bizottság általi
jóváhagyását követően a 3. pont szerinti többlet-kötelezettségvállalás Közlekedés Operatív Programból történő
törléséhez szükséges intézkedések megtételéről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosítás Európai Bizottság általi jóváhagyását követően
azonnal
5. hozzájárul a projektek támogatási szerződései megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

3.

Projekt azonosító
száma

KÖZOP–2.5.009-11-2014-0001

KÖZOP–5.5.009-11-2014-0008

B

Projekt megnevezése

Célzottan
közlekedésbiztonságot
javító fejlesztések
a GYSEV Zrt.
hálózatán II. ütem
– Megvalósítás
2. prioritás

Célzottan
közlekedésbiztonságot
javító fejlesztések
a GYSEV Zrt.
hálózatán II. ütem
– Megvalósítás
5. prioritás

C

Támogatást igénylő neve

Győr–Sopron–Ebenfurti
Vasút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Győr–Sopron–Ebenfurti
Vasút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

D

E

Projekt

Projekt

támogatási

támogatásának

összege

intenzitása

(nettó Ft)

(%)

1 346 231 167

978 768 833

100

100

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A projekt érdemi megvalósítása
(tervek végelegesítése, kivitelezés)
az elkészült, de még el nem fogadott
megvalósíthatósági tanulmány Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedési
operatív programokért felelős helyettes
államtitkára (a továbbiakban: helyettes
államtitkár) általi véleményezését
és jóváhagyását követően történhet
meg. A támogatást igénylőnek
gondoskodnia kell a helyettes
államtitkár észrevételeinek érdemi
megválaszolásáról és a tanulmányban
szükséges módosítások, kiegészítések
elvégzéséről, illetve szükség esetén
az érintett tervek módosításáról is.

A projekt a Győr–Sopron–Ebenfurti
Vasút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Szombathely–
Kőszeg vasútvonalán lévő útátjárók
láthatóságának javítását, eddig
biztosítatlan útátjárókba új
berendezések telepítését foglalja
magában.

A projekt érdemi megvalósítása
(tervek végelegesítése, kivitelezés)
az elkészült, még el nem fogadott
megvalósíthatósági tanulmány helyettes
államtitkár általi véleményezését és
jóváhagyását követően történhet
meg. A támogatást igénylőnek
gondoskodnia kell a helyettes
államtitkár észrevételeinek érdemi
megválaszolásáról és a tanulmányban
szükséges módosítások, kiegészítések
elvégzéséről, illetve szükség esetén
az érintett tervek módosításáról is.
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A projekt a Győr–Sopron–Ebenfurti
Vasút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által üzemeltett
TEN-T vasútvonalain lévő útátjárók
láthatóságának javítását, eddig
biztosítatlan útátjárókba új
berendezések telepítését, valamint
az állomási biztosítóberendezések
üzembiztonságát növelő áramellátó
berendezések megvalósítását,
kivitelezését és a kivitelezéssel
összefüggésben felmerülő egyéb
folyamatokat, munkálatokat foglalja
magában.
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1. melléklet az 1505/2014. (IX. 5.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1506/2014. (IX. 5.) Korm. határozata
az „M86 gyorsforgalmi út Szombathely–Csorna szakasz”, az „M85–M86 gyorsforgalmi út Csorna
elkerülő szakasz I. ütem” és az „M85 gyorsforgalmi út Győr–Csorna közötti szakasz” című nagyprojektek
összevonásáról és az ezzel összefüggő intézkedésekről
A Kormány
1. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Európai Bizottsággal tárgyalásokat folytasson a Közlekedés
Operatív Program 3. prioritása módosításáról, a gyorsforgalmi jellegű fejlesztések ezen prioritás keretében történő
elszámolhatóságának biztosítása céljából,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program 1. pont szerinti
módosításának Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. pont szerinti tárgyalások befejezését követően azonnal
3. egyetért az „M86 gyorsforgalmi út Szombathely–Csorna szakasz”, az „M85–M86 gyorsforgalmi út Csorna elkerülő
szakasz I. ütem” és az „M85 gyorsforgalmi út Győr–Csorna közötti szakasz” című nagyprojektek összevonásával,
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az összevonás miatt átdolgozott nagyprojekt-javaslatot nyújtsa be
a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a Közlekedés Operatív Program 2. pont szerinti módosítását követően azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök 107/2014. (IX. 5.) ME határozata
a Magyarország és az Algériai Népi Demokratikus Köztársaság között a szociális biztonságról szóló
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország és az Algériai Népi Demokratikus Köztársaság között a szociális biztonságról szóló
egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozását
követően az egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A miniszterelnök 108/2014. (IX. 5.) ME határozata
a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról
és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról szóló, Budapesten, 1964. október 31. napján aláírt
Szerződés módosításáról szóló Szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának
biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról szóló, Budapesten, 1964. október 31. napján aláírt
Szerződés módosításáról szóló Szerződés (a továbbiakban: módosító szerződés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a módosító szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a módosító szerződés létrehozását
követően a módosító szerződés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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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: Majláth Zsolt László ügyvezető.

