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Kormányrendeletek

A Kormány 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelete
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.
(XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. alcíme a következő 1/A. §-sal
egészül ki:
„1/A. § Az e rendelet hatálya alá tartozó források felhasználása tekintetében az Ávr. rendelkezéseit akkor kell
alkalmazni, ha e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.”
2. §

(1) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és
a bekezdés a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. közreműködő szervezet: a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 17. pontja, valamint
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés
26. pontja szerinti szervezet,
7. közszféra szervezet: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)–f ) pontja alapján
ajánlatkérőnek minősülő szervezet,
7a. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és
intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007.
(IV. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerv,”
(2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„8. nagyprojekt: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 19a. pontja, valamint a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 28. pontja szerinti projekt,”
(3) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 9a. és 9b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9a. országos kihatású projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 31. pontja szerinti projekt,
9b. pénzügyi befejezés: a projekt megvalósítása során keletkezett elszámoló bizonylatoknak az egységes működési
kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 74. alcíme vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdés 42. pontja szerinti kiegyenlítése,”
(4) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„14. szabálytalanság: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 24. pontja, a Svájci–Magyar Együttműködési
Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 237/2008. (IX. 26.)
Korm. rendelet] 80. §-a, a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 42. pontja, a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja, a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez
kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 160/2009.
(VIII. 3.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 20. pontja, a 2007–2013. programozási időszakban az Európai
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–
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Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a 82/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet szerinti fogalom,”
(5) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„17. technikai segítségnyújtás: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendeletben,
a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben, a 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletben, a 160/2009. (VIII. 3.)
Korm. rendeletben, a 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési
Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének
végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet] és
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott forrás,”
3. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a §
a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az előirányzat kezelő szerve – a 12/A. alcím szerinti előirányzatok esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv az irányító hatóság közreműködésével – az éves beszámoló, valamint a zárszámadás keretében
köteles a fejezetet irányító szerv részére szöveges értékelést adni az előirányzat felhasználásáról, a megvalósított
szakmai célokról és a nevesített feladatok végrehajtásáról.
(4) A követelés behajthatatlanná történő minősítéséről a kötelezettségvállaló, a közreműködő szervezet, illetve
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gondoskodik.
(5) Országos kihatású projekt esetén a vonatkozó előirányzat felhasználásának folyamatát, ellenőrzését és
a kapcsolattartás módját a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program irányító hatósága és a projekt
szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság között létrejövő megállapodásban kell rögzíteni.
(6) Az előirányzat-módosítási jogköröket
a) a fejezeten belüli átcsoportosítás,
b) a fejezetek intézményei közötti, az intézménytől más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára irányuló, továbbá
a fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozóan az előirányzat céljának, rendeltetésének megfelelő, megállapodáson
alapuló, a kiemelt előirányzatok főösszegét nem érintő átcsoportosítás, valamint
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (3)–(7) bekezdése szerinti
átcsoportosítás
vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy gyakorolja.
(7) Az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti átcsoportosítást a 10. § szerint kell végrehajtani.
(8) Az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja szerinti – a fejezeti likviditást biztosító – átcsoportosítás a kezelő
szervek adatszolgáltatása alapján történik.”
4. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása a következő esetekben
lehetséges:)
„f ) részben vagy egészben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek – ide nem értve
az agrár-vidékfejlesztési célú előirányzatok programjait – Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható
általános forgalmi adó összegének kiegyenlítése,”
5. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tartalék felhasználására irányuló igényt a fejezetet irányító szerv vezetője hagyja jóvá és gondoskodik
a tartalék átcsoportosításáról.”
6. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Az országos kihatású projekt részére nyújtandó támogatás kifizetése céljából a projekt szakmai tartalmáért
felelős irányító hatóság csak olyan átutalást teljesíthet a kedvezményezett vagy a szállító részére, amely esetén
a folyósítás évében történő visszapótlás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzat terhére,
az érintett operatív program javára lehetséges.”
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7. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előirányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti felhasználásával kapcsolatos pénzügyi ellenőrzési feladatok
ellátásával a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) bízható meg.”
8. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat célja a közszféra szervezetek
részére
a) az európai uniós forrásból finanszírozott jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi
költségvetési kiadások,
b) a 2007–2013 programozási időszakban a Kohéziós Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból
finanszírozott projektek esetén, ha a földterület tulajdonjoga megszerzésének költsége meghaladja a projekt
elszámolható költségeinek 10%-át, akkor a 10%-ot meghaladó rész,
c) a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód kedvezményezett, valamint a 28/2015. (II. 25.)
Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód fenntartó, illetve átvett intézményi kedvezményezett európai uniós vagy
egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott projektje végrehajtásához szükséges saját forrás és
d) az európai uniós forrásból finanszírozott egészségügyi és közlekedési projektek esetén az európai uniós forrásból
el nem számolható kiadások költségvetési forrásának
biztosítása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat a III. és IV. Fejezet szerint használható fel.”
9. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés d)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és
a bekezdés a következő g) és h) ponttal egészül ki:
[Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
előirányzat) a részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az előre nem
látható kiadások finanszírozására használható fel, különösen]
„d) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti késedelmi kamat megfizetésére
vonatkozó kötelezettség teljesítése, ha az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás
késedelmes kifizetése a fejezetet irányító szervnek vagy az operatív program irányító hatóságának felróható okból
történt,
e) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból a támogatási szerződés, támogatói okirat a Kormány döntése
következtében megszüntetésre, visszavonásra vagy egyes projektelemek visszavonásával módosításra került,
f ) szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési
kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás
összege és a visszakövetelt összeg után fizetendő kamat, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,
g) polgári perben hozott jogerős ítélet alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint
perköltség megfizetésére,
h) az Európai Bizottság javaslatára költségnyilatkozatban már elszámolt, vitatott számlák uniós részének
elszámolására, ha a kedvezményezett felé a követelés előírása még nem történt meg.”
10. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzat felhasználása szállítói vagy utófinanszírozással történik.”
11. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21/B. és 21/C. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„21/B. § Az Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat az EMVA, az Európai Halászati Alap és az Európai
Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával
összefüggő árfolyam-ingadozás kezelésére szolgál.
21/C. § (1) Az Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzatból kerül finanszírozásra
a) az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi végrehajtásához kapcsolódóan felmerült
végrehajtási költségek azon része, amely a végrehajtás során nem térült meg, a csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői nyilvántartásba vételi díj és a 46. §
(8) bekezdése szerinti követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolás, az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi
LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díj, valamint a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti végrehajtási költség megelőlegezése,
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b) a közigazgatási perben vagy polgári perben hozott jogerős ítélet alapján a kedvezményezettet megillető
tőkeösszegre számított kamat, valamint perköltség.
(2) Az előirányzatból az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére történik forrásátadás. A forrásátadás
pénzeszköz-átadással valósul meg.”
12. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A támogatás kedvezményezettek részére történő kifizetése a végső kifizetést teljesítő mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerven keresztül valósul meg.”
13. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás kedvezményezettek részére történő kifizetése a végső kifizetést teljesítő mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerven keresztül valósul meg.”
14. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzat
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet),
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint
a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló,
2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1310/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet) és
c) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerint használható fel.”
15. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 9/A. alcíme a következő 21/H. §-sal egészül ki:
„21/H. § (1) A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program előirányzat felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással
valósul meg. A közösségi finanszírozás ETHA forrásból kerül biztosításra.
(2) Az előirányzat
a) az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és
c) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerint használható fel.”
16. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. és 23. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„22. § (1) A támogató a 2007–2013 programozási időszakban
a) a projekt elszámolható költségeinek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatással
fejlesztéspolitikai okokból nem finanszírozott részére biztosítandó,
b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott, a közép-magyarországi régiót (a továbbiakban: KMR) is
érintő projektek esetén a KMR-re a felhívás szerint arányosan eső költség alapján megállapított, valamint
c) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet 55. cikkében, továbbá az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról
szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet
150. cikkében meghatározott jövedelemtermelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként
megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott,
e fejezet szerinti önerőt megtéríti.
(2) A támogató a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
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Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő
projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén
a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott, e fejezet
szerinti önerőt megtéríti.
23. § (1) Önerő-támogatásban a közszféra szervezetek közül
a) a központi költségvetési szerv,
b) a nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,
c) a megyei önkormányzat,
d) a regionális fejlesztési ügynökség,
e) a helyi önkormányzat és
f ) az önkormányzati társulás
részesülhet az európai uniós forrásra vonatkozó támogatási döntéssel rendelkező projektje megvalósításához.
(2) Központi költségvetési szerv részére a 22. § (1) bekezdés b) és c) pontja, továbbá a 2009. január 1. után benyújtott
pályázat esetén a 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önerő téríthető meg.
(3) Helyi önkormányzat, megyei önkormányzat, önkormányzati társulás vagy nem költségvetési szervként működő
közszféra szervezet kedvezményezett részére a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 4. § d) és e) pontja szerinti döntés erre
vonatkozó rendelkezése alapján téríthető meg a 22. § (1) bekezdése szerinti önerő.
(4) A nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett részére a 22. § (1) bekezdés
c) pontja és a 22. § (2) bekezdése szerinti önerő akkor téríthető meg, ha a megtérülő projektköltségre eső bevétel
nem a közszféra szervezet kedvezményezettnél, hanem a központi költségvetés bevételeként jelenik meg.
(5) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és
az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti, derogációs
kötelezettséggel érintett projektek végrehajtásához kapcsolódóan a 22. § (2) bekezdése szerinti önerő a közszféra
szervezet kedvezményezett részére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti döntés erre
vonatkozó rendelkezése alapján megtéríthető.
(6) Ha az (1) bekezdés szerinti közszféra szervezet a pályázat során az önerő rendelkezésre állásáról nyilatkozott,
az önerő e rendelet szerinti megtérítésének előfeltétele annak igazolása, hogy a korábban igazolt önerő a közszféra
szervezet kedvezményezettnek fel nem róható okból nem, vagy csak részlegesen áll rendelkezésre.”
17. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A közszféra szervezet kedvezményezett önerő-támogatást a felhívásban meghatározott módon kérhet.
(2) Ha a felhívás az önerő-támogatás vonatkozásában nem tartalmaz rendelkezést, az önerő-támogatást a közszféra
szervezet kedvezményezett – az önerő-támogatás indokait részletesen bemutató és számszerűsített, legkésőbb
az európai uniós támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő tíz napon belül benyújtott – kérelemmel
kezdeményezheti.”
18. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § A fejezetet irányító szerv az önerő-támogatás szabályszerű felhasználását a 25. § (2) bekezdése szerinti
szerződésben meghatározott gyakorisággal, de legalább a projekt pénzügyi befejezésekor ellenőrzi. A fejezetet
irányító szerv az ellenőrzési feladatát az irányító hatóság, illetve a közreműködő szervezet bevonásával is elláthatja.”
19. §

(1) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a központi költségvetési szervnek a 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti önerőt kell biztosítania, a felhívásban
tájékoztatást kell adni az önerő fejezetet irányító szerv általi támogatása tényéről és módjáról.”
(2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti járások,
valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések esetén – jogszabály vagy a vonatkozó akcióterv, éves fejlesztési keret
eltérő rendelkezése hiányában – az önerő (4) bekezdés szerint megállapított mértékét legalább öt százalékponttal
csökkenteni kell.”
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20. §
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(1) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E fejezet szerinti támogatásban a közszféra szervezetek közül
a) a központi költségvetési szerv és a nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett és
b) a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás
részesülhet az európai uniós forrásra vonatkozó támogatási döntéssel rendelkező projektje megvalósításához.”
(2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 28. § szerinti támogatás)
„a) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 4. § d) és e) pontja vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés
a) és d) pontja szerinti döntés erre vonatkozó rendelkezése alapján vagy”
(adható.)

21. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § A fejezetet irányító szerv a támogatás szabályszerű felhasználását a 30. § (2) bekezdése szerinti szerződésben
meghatározott gyakorisággal, de legalább a projekt pénzügyi befejezésekor ellenőrzi. A fejezetet irányító szerv
az ellenőrzési feladatát az irányító hatóság, illetve a közreműködő szervezet bevonásával is elláthatja.”
22. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Európai Területi Együttműködés előirányzatai (2014–2020) (XIX. fejezet 2. cím 10. alcím) vonatkozásában]
„d) érvényesítő: a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: SZPI) gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás
prioritások esetén a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az SZPI vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások
esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”
23. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. alcíme a következő 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § A Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) előirányzata (XIX. fejezet 2. cím 6. alcím 7. jogcímcsoport)
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője
vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”
24. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 46. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 11. jogcímcsoport)
vonatkozásában]
„a) kötelezettségvállaló: a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, az állami kontrollpozíció
gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője
vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,”
25. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 49/B. és 49/C. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„49/B. § Az Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 14. alcím 1. jogcímcsoport)
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt
személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt
személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
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49/C. § Az Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 14. alcím 2. jogcímcsoport)
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”
26. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 49/F. és 49/G. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„49/F. § A Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 (XIX. fejezet 2. cím 12. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt
személy,
d) érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban
kijelölt személy,
e) utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/G. § A SAPARD-támogatásból megvalósuló programok előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 15. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt
személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa
írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt
személy,
d) érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban
kijelölt személy,
e) utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt
személy.”
27. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kezelő szerv a fejezet előirányzatai tekintetében kezelő szervi minőségben a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben,
a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendeletben, a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben, a 228/2008. (IX. 12.)
Korm. rendeletben, a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendeletben, a 359/2013. (X. 11.) Korm. rendeletben, a 82/2007.
(IV. 25.) Korm. rendeletben és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látja el.”
28. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 55. §-sal egészül ki:
„55. § E rendeletnek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának
rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelettel
[a továbbiakban: 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
29. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
30. §		
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
1.
2. § (1) bekezdés 2. pontjában a „programok” szövegrész helyébe az „eszközök” szöveg,
2.
5. § (1) bekezdésében a „szervezet a befizetett” szövegrész helyébe a „szervezet – közreműködő szervezet
hiányában az irányító hatóság – a befizetett” szöveg,
3.
6. § (1) bekezdés a) pontjában a „22. §” szövegrész helyébe a „22. § (1) bekezdés” szöveg,
4.
6. § (1) bekezdés g) pontjában a „közszférához tartozó” szövegrész helyébe a „közszféra” szöveg,
5.
7. §-ában a „döntéseket” szövegrész helyébe a „döntési javaslatokat” szöveg,
6.
9. § (1) bekezdés a) pontjában az „a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi
Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól szóló 372/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet]” szövegrész helyébe az „az Országos
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
lép.
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Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet]” szöveg,
11. § (1) bekezdésében a „támogatási konstrukció” szövegrész helyébe a „pályázati felhívás” szöveg,
11. § (2) bekezdésében a „támogatási konstrukció” szövegrész helyébe a „pályázati felhívás” szöveg,
14. § (4) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés” szöveg,
16. §-ában a „biztosítása” szövegrész helyébe a „biztosítása a 2007–2013 programozási időszakban” szöveg,
17. § (2) bekezdésében a „vagy” szövegrész helyébe az „és” szöveg,
19. § (1) bekezdésében az „a fejezetet” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság, a fejezetet” szöveg,
19. § (3) bekezdésében a „támogatási program” szövegrész helyébe a „projekt” szöveg,
21. § (5) bekezdésében az „f ) pontja szerinti esetben a szabálytalansági esetekből adódó, az” szövegrész
helyébe a „c) és f ) pontja szerinti esetben az” szöveg,
21/G. § (2) bekezdésében a „lebonyolító szerv részére” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett SAPARD lebonyolítási számlára” szöveg,
III. Fejezete címében a „KÖZSZFÉRÁHOZ TARTOZÓ” szövegrész helyébe a „KÖZSZFÉRA” szöveg,
24. § (3) bekezdés a) pontjában a „közszférához tartozó” szövegrész helyébe a „közszféra” szöveg,
25. § (2) bekezdésében a „szerződésében” szövegrész helyébe a „szerződésében vagy támogatói okiratában”
szöveg,
25. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „(1) és (2) bekezdése” szöveg,
25. § (5) bekezdésében a „projektzáráskor” szövegrész helyébe a „projekt pénzügyi befejezésekor” szöveg,
27. § (2) bekezdésében az „akcióterv” szövegrész helyébe az „akcióterv, éves fejlesztési keret” szöveg,
27. § (4) bekezdésében az „akcióterv” szövegrész helyébe az „akcióterv, éves fejlesztési keret” szöveg,
IV. Fejezete címében a „KÖZSZFÉRÁHOZ TARTOZÓ” szövegrész helyébe a „KÖZSZFÉRA” szöveg,
30. § (2) bekezdésében a „szerződésében” szövegrész helyébe a „szerződésében vagy támogatói okiratában”
szöveg,
30. § (5) bekezdésében a „projektzáráskor” szövegrész helyébe a „projekt pénzügyi befejezésekor” szöveg,
44. § c) pontjában a „KÖZOP IH” szövegrész helyébe a „Közlekedés Operatív Program irányító hatóságának
(a továbbiakban: KÖZOP IH)” szöveg,
46. § c) pont cb) alpontjában az „az OP” szövegrész helyébe az „a KÖZOP” szöveg,
47. § (1) bekezdésében a „közszférához tartozó” szövegrész helyébe a „közszféra” szöveg,
49/A. § a) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „Program irányító hatóság
(a továbbiakban: Program IH)” szöveg,
49/A. § c) pontjában a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv” szöveg,
49/D. § (1) bekezdés a) pontjában az „irányító hatóság (a továbbiakban: IH)” szövegrész helyébe az „IH” szöveg,
49/D. § (1) bekezdés c) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv” szöveg,
49/D. § (1) bekezdés d) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv” szöveg,
49/D. § (1) bekezdés e) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv” szöveg,
49/D. § (2) bekezdés d) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv” szöveg,
49/D. § (2) bekezdés e) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv” szöveg,
49/E. § (1) bekezdés c) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv” szöveg,
49/E. § (1) bekezdés d) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv” szöveg,
49/E. § (1) bekezdés e) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv” szöveg,
49/E. § (2) bekezdés d) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv” szöveg, valamint
49/E. § (2) bekezdés e) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv” szöveg
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31. §		
Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
1.
2. § (1) bekezdés 14a–15. pontja,
2.
6. § (2) bekezdésében a „vagy összesen” szövegrész,
3.
8. §-a,
4.
10. § (2) bekezdésében a „gazdasági vezetője” szövegrész,
5.
10. § (3) bekezdése,
6.
10. § (5) bekezdésében a „gazdasági vezetője” szövegrész,
7.
21/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „(a továbbiakban: NAKVI)” szövegrész,
8.
21/D. § (7) bekezdése,
9.
21/E. § (5) bekezdése,
10.
21/F. § (1) bekezdésében a „2014–2020 Új” szövegrész,
11.
21/F. § (3) bekezdése,
12.
21/G. § (1) bekezdésében a „, kifizetések” szövegrész,
13.
V. Fejezete címében az „ELJÁRÁSI ÉS” szövegrész,
14.
32. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „, valamint a Koordinációs OP (XIX. fejezet 2. cím 9. alcím
7. jogcímcsoport)” szövegrész,
15.
10. alcíme címében az „eljárási és” szövegrész,
16.
11. alcíme címében az „eljárási és” szövegrész,
17.
12. alcíme címében az „eljárási és” szövegrész,
18.
12/A. alcíme címében az „eljárási és” szövegrész, valamint
19.
50. § (4) bekezdésében a „vezetője” szövegrész.
32. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Kezelő szervi kijelölés

1.

A

B

Előirányzat

Kezelő szerv

2.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

3.

Környezet és Energia Operatív Program

energiapolitikáért felelős miniszter

4.

Közlekedés Operatív Program

közlekedésért felelős miniszter

5.

Dél-Alföldi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

6.

Dél-Dunántúli Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

7.

Észak-Alföldi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

8.

Észak-Magyarországi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

9.

Közép-Dunántúli Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

10.

Nyugat-Dunántúli Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

11.

Közép-Magyarországi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

12.

Társadalmi Megújulás Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

13.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

14.

Végrehajtás Operatív Program

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

15.

Államreform Operatív Program

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

16.

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
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17.

EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég
Finanszírozási Mechanizmus

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

18.

Svájci-Magyar Együttműködési Program

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

19.

ETE határmenti programok 2014–2020

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

20.

Területi Együttműködés

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

21.

Regionális Fejlesztés Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

22.

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

23.

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív
Program

fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és
ellenőrzéséért felelős miniszter

24.

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

25.

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

26.

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

27.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

28.

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

29.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

30.

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

közlekedésért felelős miniszter

31.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program

energiapolitikáért felelős miniszter

32.

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

33.

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

34.

Uniós Programok ÁFA fedezete

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

35.

Uniós programok árfolyam-különbözete

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

36.

Egyéb EU által nem térített kiadások

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

37.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

38.

Halászati Operatív Program

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

39.

Vidékfejlesztési Program

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

40.

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

41.

SAPARD-támogatásból megvalósuló programok

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője

42.

EQUAL Közösségi kezdeményezés

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

43.

INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

44.

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló
közlekedési projektek

közlekedésért felelős miniszter

45.

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló
környezetvédelmi projektek

energiapolitikáért felelős miniszter
”

20226

V.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 144. szám

A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 45/2015. (X. 6.) EMMI rendelete
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §
2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
1. §		
A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Ttr.) 26. § (1) bekezdése a következő e) ponttal
egészül ki:
(A 25. § szerinti kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:)
„e) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén
a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet
szerint kiállított igazolás.”
2. §		
A Ttr. az 1. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 45/2015. (X. 6.) EMMI rendelethez
„11. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

Igazolás
gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő
tanuló ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságához
Igazolom, hogy
.............................................................................................................................................................................. (gyermek, fiatal felnőtt neve),
................................................................... (születési helye), ...................... év ........................................... hó ...........nap (születési ideje),
............................................................................................................................................................................................................... (anyja neve),
......................................................................................................................................................................... (gyámhatóság neve, székhelye),
..................................................................................................................................................................................... számú határozata alapján
a) nevelésbe vett gyermek,
b) utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.
(A megfelelő rész aláhúzandó)
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A gyermek/fiatal felnőtt gyámhatósági határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának helyszíne:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
[nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb (működtető) intézmény neve, címe]
Kelt .................................................................., ...................... év ........................................... hó ........... nap
P. H.

		
		

..................................................................,
a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1715/2015. (X. 6.) Korm. határozata
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosításáról
A Kormány
1. elfogadja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosításáról szóló javaslatot az Európai Bizottsággal
történő hivatalos tárgyalások alapjául a következők szerint:
a)
konvergencia és regionális versenyképesség célkitűzések közötti megosztási kulcs akként módosuljon, hogy
az irányító hatóság projektenként – azok jellegétől függően – eltérő megosztási kulcsot alkalmazhasson,
b)
„az elektronikus közigazgatási szolgáltatások igénybe vétele a lakosság/vállalkozások körében” megnevezésű
átfogó célhoz rendelt indikátor lakosságra vonatkozó kiinduló értéke 29%-ról „nem áll rendelkezésre adat”
szövegre változzon,
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések során
a 1. pontban foglalt módosítások érdekében eljárjon,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban elfogadott módosítási
javaslatnak az érintett monitoring bizottság elé terjesztéséről, és az Európai Bizottság részére történő hivatalos
benyújtásáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. A Határozat 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. A Határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
A:3 mezőjében a „GINOP-2.6.3” szövegrész helyébe a „GINOP-2.3.6” szöveg,
b)
A:4 mezőjében a „GINOP-3.1.1” szövegrész helyébe a „GINOP-3.1.1-VEKOP-15” szöveg,
c)
A:7 mezőjében a „GINOP-3.4.2” szövegrész helyébe a „GINOP-3.4.2-VEKOP-15” szöveg,
d)
C:7 mezőjében a „Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe
a „Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség”
szöveg,
e)
A:8 mezőjében a „GINOP-3.4.3” szövegrész helyébe a „GINOP-3.4.3-VEKOP-15” szöveg,
f)
C:8 mezőjében a „Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „Mobilrádió
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség” szöveg,
g)
C:9 mezőjében az „a kormányhivatalok foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására kijelölt
szakigazgatási szervei” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok” szöveg,
h)
B:10 mezőjében az „ösztönzése” szövegrész helyébe az „ösztönzése – támogató szolgáltatások” szöveg,
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i)
j)
k)

C:10 mezőjében a „Társaság” szövegrész helyébe a „Társaság, IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,
D:10 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,30” szöveg,
C:11 mezőjében a „Nemzetgazdasági Minisztérium, Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Belügyminisztérium, kormányhivatalok” szöveg,
A:14 mezőjében a „GINOP-6.2.1” szövegrész helyébe a „GINOP-6.2.1-VEKOP-15” szöveg

l)
lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete
1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás
A
1.

Felhívás azonosító jele

B
Felhívás neve

C
Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

D
Felhívás
meghirdetésének módja

E
Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje

2.

GINOP-1.1.2-VEKOP-15

Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére

1,02
[ebből Versenyképes
Közép-Magyarország
Operatív Program
(a továbbiakban: VEKOP):
0,28]

kiemelt

október

3.

GINOP-14-1.2.1.

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

34,00

egyszerűsített

2014. október

4.

GINOP-1.2.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

65,00

standard

június

5.

GINOP-1.2.2

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása

40,00

egyszerűsített

június

6.

GINOP-1.2.4

Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása

6,00

standard

november

7.

GINOP-1.2.5

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

4,00

standard

november

8.

GINOP-14-1.3.1.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

1,50

egyszerűsített

2014. október

GINOP-1.3.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

5,00

egyszerűsített

május

GINOP-1.3.2

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának
támogatása

2,00

standard

december

11.

GINOP-1.3.3

Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások
támogatása

20,00

standard

szeptember

12.

GINOP-1.3.4

Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

2,00

standard

október

13.

GINOP-1.3.5

Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program

8,35

kiemelt

május
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9.
10.

A
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

B

Felhívás azonosító jele

GINOP-2.1.1
GINOP-2.1.3
GINOP-2.1.4
GINOP-2.1.5
GINOP-2.1.7
GINOP-2.2.1
GINOP-2.3.1
GINOP-2.3.2
GINOP-2.3.3
GINOP-2.3.4
GINOP-2.3.6

Felhívás neve

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Iparjog
Innovációs voucher
Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off )
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Versenyképességi és kiválósági együttműködések
Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

50,00
1,00
3,00
5,00
20,00
50,00
3,50
40,00
20,00
25,00
40,05

D

E

Felhívás

Felhívás

meghirdetésének

meghirdetésének

módja

tervezett ideje

standard
egyszerűsített
egyszerűsített
standard
standard
standard
egyszerűsített
standard
standard
standard
kiemelt

augusztus
augusztus
december
november
szeptember
szeptember
december
szeptember
augusztus
november
március
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2. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás

3. Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás
A
1.

B

Felhívás azonosító jele

2.

GINOP-3.1.1-VEKOP-15

3.

GINOP-3.1.3

4.

GINOP-3.2.1

5.

GINOP-3.3.1

6.
7.

GINOP-3.4.1
GINOP-3.4.2-VEKOP-15

8.

GINOP-3.4.3-VEKOP-15

Felhívás neve

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és
támogatása
IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat
kialakítása
Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő
program KKV-knak
Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk
bővítése
Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése
Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének
növelése

D

E

Felhívás

Felhívás

meghirdetésének

meghirdetésének

módja

tervezett ideje

2,84
(ebből VEKOP: 0,84)
2,50

kiemelt

október

kiemelt

október

2,00

kiemelt

április

2,00

kiemelt

november

68,00
2,86
(ebből VEKOP: 0,86)
4,29
(ebből VEKOP: 1,29)

standard
kiemelt

augusztus
november

kiemelt

december

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
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4. Az energiáról szóló 4. prioritás
A 2015. évben a 4. prioritásban nem jelenik meg felhívás.

C

A

B

C

D

E

Felhívás keretösszege

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje

2.

GINOP-5.1.1

Út a munkaerőpiacra

102,00

kiemelt

szeptember

3.

GINOP-5.1.2

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások

1,30

kiemelt

szeptember

4.

GINOP-5.1.3

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

6,00

egyszerűsített

december

5.

GINOP-5.2.1

Ifjúsági Garancia

40,00

kiemelt

2014. október

6.

GINOP-5.2.2

Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése

1,10

standard

2014. október

7.

GINOP-5.2.4

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

15,00

egyszerűsített

november

8.

GINOP-5.3.1

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

2,00

standard

2014. október

9.

GINOP-5.3.2

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban
– rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése
a munkáltatóknál

5,00

egyszerűsített

december

10.

GINOP-5.3.3

Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása

3,50

standard

augusztus

11.

GINOP-5.3.4

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése

2,00

standard

december
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5. A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás

6. A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás
A

B

C

D

E

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

módja

tervezett ideje

kiemelt

augusztus

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

2.

GINOP-6.1.1

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

30,00

3.

GINOP-6.1.2

A digitális szakadék csökkentése

8,95

kiemelt

április

4.

GINOP-6.1.4

Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése

2,50

standard

december

5.

GINOP-6.2.1-VEKOP-15

Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és
Kompetenciamérése programjában (PIAAC)

1,10
(ebből VEKOP: 0,30)

kiemelt

augusztus

6.

GINOP-6.2.2-VEKOP-15

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának
csökkentése

1,50 (ebből VEKOP: 0,41)

kiemelt

november
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1.

A

B

C

D

E

Felhívás keretösszege (Mrd

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Ft)

módja

tervezett ideje

2.

GINOP-7.1.1

Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek
támogatása

33,00

kiemelt

augusztus

3.

GINOP-7.1.2

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

10,00

kiemelt

október

4.

GINOP-7.1.3

Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése

6,90

standard

október
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7. A turizmusról szóló 7. prioritás

8. A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás
A

B

C

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

2.

GINOP-8.2.1-3.4.1

Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és
körzethálózatok fejlesztése hitel

10,00

alapok alapját végrehajtó szervezet
jár el pénzügyi közvetítőként

szeptember

3.

GINOP-8.2.4

Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket
támogató kombinált hitel

15,72

alapok alapját végrehajtó szervezet
jár el pénzügyi közvetítőként

december

4.

GINOP-8.3.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének
növelése hitel

44,00

alapok alapját végrehajtó szervezet
jár el pénzügyi közvetítőként

december

5.

GINOP-8.3.4-1.2.3

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott
kombinált hitel

30,00

alapok alapját végrehajtó szervezet
jár el pénzügyi közvetítőként

december

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

D
Felhívás meghirdetésének módja

E
Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje

”
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2. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz
1. A Határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

1a.

GINOP-1.1.2-VEKOP-15

Vállalkozói mentorálás
a mikro-, kis- és
középvállalkozások részére

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
(konzorciumvezető)
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány
(SEED Foundation for Small Enterprise
Economic Development),
Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA),
Magyar Innováció és Hatékonyság
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(E)

[Projekt támogatása

(Szakmai elvárások)

legfeljebb (Mrd Ft)]

„
1,02
(ebből VEKOP:
0,28)

A kiemelt projekt célja a vállalkozói aktivitás
növelése, az innovációra való nyitottság
ösztönzése, az önfenntartásra és azon túl
a munkahelyteremtésre való képesség
fejlesztése érdekében országos vállalkozói
mentorhálózat létrehozása. A projekt
célcsoportját az alábbi mikro-, kis- és
középvállalkozások képezik:
1. női vállalkozók,
2. vállalkozások, amelyek
energiahatékonysági intézkedések
bevezetése előtt állnak,
3. külpiacra lépés előtt álló, vagy alacsony
külpiaci részesedéssel rendelkező
vállalkozások,
4. beszállítóvá válás előtt álló, vagy rövid
beszállítói múlttal rendelkező vállalkozások.
”

2. A Határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(1.)

jele)

(B)
(Projekt megnevezése)

(C)
(Támogatást igénylő neve)

(D)
[Projekt támogatása
legfeljebb (Mrd Ft)]

(E)
(Szakmai elvárások)

„
4a.

GINOP-3.1.3

IKT startup cégek
nemzetközi piacra lépését
segítő szakértői, mentori
hálózat kialakítása

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

2,50

A kiemelt projekt keretében megvalósul a hazai, kevésbé fejlett
régiókban az IKT szektorban újonnan létrejövő vállalkozások
exportképességének növelése érdekében a vállalati környezet fejlesztése
országos tanácsadói hálózat kiépítésével szakmai rendezvények
megtartásával, kommunikációs és egyéb tevékenységek révén.
”
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(A)
(Felhívás azonosító

(A)
(1.)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(C)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

(D)
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3. A Határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:
(E)

[Projekt támogatása legfeljebb
(Mrd Ft)]

(Szakmai elvárások)

„
10a.

GINOP-5.2.1

Ifjúsági Garancia

Nemzetgazdasági
Minisztérium,
kormányhivatalok

40,00

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 15–25 év
közötti fiatalok számára, akik nem tanulnak és nem
dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon
(illetve később 4 hónapon) belül valamilyen konkrét
lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre,
a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. A cél
az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb
időt töltsenek munkanélküliségben, és hogy személyre
szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci
helyzetük javításához.
”

4. A Határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 15. és 16. sora helyébe a következő sorok lépnek és a táblázat a következő 17. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

15.

GINOP-6.2.2-VEKOP-15

A szakképzést
végzettség nélkül
elhagyók számának
csökkentése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium

(D)
[Projekt támogatása
legfeljebb (Mrd Ft)]

(E)
(Szakmai elvárások)

„
1,50
(ebből VEKOP:
0,41)

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú
stratégia külön kiemeli a szakképző intézmények
kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának
megerősítését, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas
eszközrendszer fejlesztését. Jelen beavatkozás célja
a Köznevelési Híd programban, és a szakképzésben
tanulók alapkészségeinek fejlesztése a szakképzés
eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény
növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra
– ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe
lépésre – való képessé tétel érdekében.
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GINOP-7.1.1

Nemzeti Kastély- és
Várprogram turisztikai
célú fejlesztéseinek
támogatása

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodási Központ,
valamint az általa vezetett
konzorciumok.
Konzorciumi formában benyújtott
pályázat esetében konzorciumi tag
lehet: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság,
önkormányzatok, az államháztartás
rendszerén belüli és kívüli nonprofit
szervezetek

33,00

A nemzetközi vonzerő elérése érdekében a projekt
rendelkezzen valós keresleti megalapozottsággal,
valamint jól meghatározott célcsoport szegmentációval.

17.

GINOP-7.1.2

Aktív turisztikai
hálózatok
infrastruktúrájának
fejlesztése

Magyar Természetjáró Szövetség,
Magyar Vitorlás Szövetség, Magyar
Kajak-Kenu Szövetség, Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
működő Részvénytársaság, Magyar
Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség,
Kerékpáros Magyarország Szövetség,
illetve az általuk vezetett konzorciumok

10,00

A kiemelt projekttel elérendő cél: több megyét
érintően komplex szolgáltatások nyújtása, valamint
látogatószám, tartózkodási idő és vásárlóerő
generálása.

20236

16.

”
5. Hatályát veszti a Határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora.
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A Kormány 1717/2015. (X. 6.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében
kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről,
valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt
projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015.
(III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1290/2015. (V. 5.)
Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
E:128 mezőjében az „FM DASzK Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma”
szövegrész helyébe az „FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium” szöveg,
b)
D:146 mezőjében az „Árpád Fejedelem Általános Iskola energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe
a „Dunavarsány Város Önkormányzata épületeinek energetikai fejlesztése I.” szöveg,
c)
D:147 mezőjében az „Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai fejlesztése” szövegrész
helyébe a „Dunavarsány Város Önkormányzata épületeinek energetikai fejlesztése II.” szöveg,
d)
D:186 mezőjében a „Községháza épületének” szövegrész helyébe a „Kétsoprony község középületeinek”
szöveg,
e)
D:251 mezőjében a „Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai
korszerűsítése” szövegrész helyébe a „Pilisborosjenő Község Önkormányzata energetikai pályázata” szöveg,
f)
D:300 mezőjében a „Gyermekvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe az „Integrált Szociális Intézmény
Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona” szöveg,
g)
D:303 mezőjében a „tompai” szövegrész helyébe a „kiskunhalasi” szöveg,
h)
D:306 mezőjében a „kisteleki” szövegrész helyébe a „Szivárvány Szakosított Szociális Otthona és Lakóotthona
hódmezővásárhelyi” szöveg,
i)
E:323 mezőjében az „Országos Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség” szöveg
lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1717/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz
1. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 274. sora helyébe a következő sor lép:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

[Kiemelt projekt
(Kapcsolódó
(1.)

operatív

(Konstrukció kódja)

(Konstrukció neve)

(Projekt megnevezése)

program neve)

(Támogatást igénylő
neve)

támogatási
összege

(Projekt rövid bemutatása)

legfeljebb

(Projekt megvalósításával összefüggő
feltételek)

(Mrd Ft)]

„

274.

KEOP

5.7.0

Középületek
kiemelt jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A pápai Gróf
Esterházy Kórház
és Rendelőintézeti
Szakrendelő
épületeinek
energetikai
korszerűsítése

Gróf Esterházy
Kórház és
Rendelőintézeti
Szakrendelő

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

”
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A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy
az irányító hatóság
egyoldalúan eláll
a támogatási szerződéstől,
ha
a) 2015. október 15.
napjáig legalább a projekt
megvalósításához
szükséges olyan vállalkozási
szerződések megkötésére
sem kerül sor, amelyek
hatálybalépésének feltétele
a támogatási szerződés
támogatást igénylő általi
kézhezvétele és a vállalkozó
erről történő tájékoztatása,
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása
nem történik meg 2015.
december 15-ig

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

támogatási

(Projekt rövid

(Projekt megvalósításával

összege

bemutatása)

összefüggő feltételek)

A projekt célja
a projektben
érintett épület
energetikai
jellemzőinek és
besorolásának
javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy
az irányító hatóság
egyoldalúan eláll
a támogatási szerződéstől,
ha
a) 2015. október 15.
napjáig legalább a projekt
megvalósításához
szükséges olyan
vállalkozási szerződések
megkötésére sem
kerül sor, amelyek
hatálybalépésének
feltétele a támogatási
szerződés támogatást
igénylő általi kézhezvétele
és a vállalkozó erről
történő tájékoztatása, vagy
b) a projekt záró
elszámolási csomagjának
benyújtása nem történik
meg 2015. december 15-ig
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2. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 292. sora helyébe a következő sor lép:
[Kiemelt
(Kapcsolódó
(1.)

operatív
program neve)

projekt
(Konstrukció
kódja)

(Konstrukció neve)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

legfeljebb
(Mrd Ft)]

„

292.

KEOP

5.7.0

Középületek
kiemelt jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
épületeinek
energetikai
korszerűsítése

Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat

0,15

”
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A Kormány 1718/2015. (X. 6.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú [„Szolnok (kiz.)–Szajol (kiz.) vasútvonal
rekonstrukciójának kivitelezése” című] nagyprojekt finanszírozásának megváltoztatásáról
A Kormány
1. egyetért
a)
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú, „Szolnok (kiz.)–Szajol (kiz.) vasútvonal rekonstrukciójának
kivitelezése” című nagyprojekt (a továbbiakban: nagyprojekt) támogatási összegének 2 577 599 172 forinttal
történő csökkentésével,
b)
a nagyprojekt szakaszolásának visszavonásával, és a nagyprojekt támogatási összegének a 2007–2013 közötti
programozási időszak operatív programja terhére történő finanszírozásával,
c)
a nagyprojekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
2. hozzájárul a nagyprojekt
a)
Közlekedés Operatív Programból (a továbbiakban: KÖZOP) származó, az 1. pont b) alpontjában
meghatározottak szerinti többlettámogatása tekintetében a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti
programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó
cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. október 31.
b)
támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. október 31.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon
a)
a KÖZOP 2. prioritása keretében finanszírozott azon projektek támogatási szerződéseinek módosításáról,
amelyekkel összefüggésben forrás szabadul fel,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
b)
a KÖZOP módosításának előkészítéséről, ha a KÖZOP 2. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke
a 110%-os korlátot meghaladja,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
c)
azoknak a projekteknek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (a továbbiakban: IKOP)
történő finanszírozásáról, és az IKOP 2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről,
amelyekkel a KÖZOP finanszírozási alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
4. visszavonja
a)
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú [„Szolnok (kiz.)–Szajol (kiz.) vasútvonal rekonstrukciójának
kivitelezése” című] nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. december 31-e után felmerülő
költségeinek fedezetének biztosításáról szóló 1551/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat 3–4. pontját,
b)
a 2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és
elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat 2. melléklet
„Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek” című táblázat „Szolnok – Szajol korszerűsítés” sorát,
c)
a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban című
1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat 1. melléklet „Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek” című
táblázat „Szolnok – Szajol korszerűsítés” sorát.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

1.

F

Projekt
Projekt megnevezése

száma

neve

KÖZOP2.5.0-09-112012-0019

Szolnok (kiz.)–Szajol
(kiz.) vasútvonal
rekonstrukciójának
kivitelezése

NIF Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen
működő
Részvénytársaság

KÖZOP

társfinanszírozás

IKOP

(nettó, Ft)

(ÁFA)

(nettó, Ft)

20 750 232 004

5 447 931 747

H

költségvetési
forrás
(ÁFA)

KÖZOP hazai
KÖZOP

társfinanszírozás

(nettó, Ft)

(ÁFA)

J

777 066 869

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

(Ft)

2 961 654 699

I

Módosított forrásszerkezet
Hazai

KÖZOP hazai

Támogatást igénylő

(Ft)

3.

G

Módosítás előtti forrásszerkezet

azonosító

2.

E

21 134 287 531

5 696 023 422

A projekt keretében a
Szolnok–Szajol közötti
vasúti pálya, valamint az
adott szakaszon található
hídszerkezetek (többek
között a szolnoki vasúti
Tisza-híd) kerülnek
felújításra.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 144. szám

1. melléklet az 1718/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1719/2015. (X. 6.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú [„Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)–
Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése, Ferencváros »C« elágazás–
Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése” című] projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről
A Kormány
1. jóváhagyja, hogy a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú, „Budapest–Lőkösháza vasútvonal
rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés, Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (bez.)
vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése” című projektbe (a továbbiakban: KÖZOP-2.5.0-09-112012-0018 azonosító számú projekt) a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú, „Ferencváros »C« elágazás–
Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése” című projekt beolvadjon és azok egy projektként valósuljanak meg,
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti beolvadással kibővített műszaki-szakmai tartalmú KÖZOP-2.5.0-09-112012-0018 azonosító számú projekt
a)
alapvető adatai és műszaki-szakmai tartalma az 1. mellékletben foglalt táblázat A–C és M oszlopában
meghatározottak legyenek, valamint
b)
az egyes szakaszainak forrásszerkezete az 1. mellékletben foglalt táblázat E–L oszlopa szerint változzon,
3. hozzájárul a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú projekt első szakaszára vonatkozó támogatási
szerződés módosításához az 1. melléklet szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. október 30.
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a „Ceglédi vontatási alállomás, Gyoma (kiz.)–
Békéscsaba (bez.) vonalszakasz átépítése, valamint Budapest–Lőkösháza, oh. között ETCS telepítése” című
nagyprojekt módosított támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő ismételt benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban:
KÖZOP) módosításának elkészítéséről, ha a KÖZOP 2. prioritása esetében a forrásfelhasználás várható mértéke
a 110%-os korlátot meghaladja,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszakban elérhető és
a közlekedés fejlesztésére fordítható európai uniós forrásokkal összefüggő tervezési tevékenysége során vegye
figyelembe a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú projekt 1. mellékletben meghatározott költségigényét.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

C

D

E

1.
Projekt
Projekt azonosító
2.

F

G

H

I

Módosítás előtti forrásszerkezet

száma

Projekt megnevezése

Támogatást

támogatási

igénylő neve

intenzitása
(%)

KÖZOP hazai
KÖZOP

társfinanszírozás

(nettó, Ft)

(általános
forgalmi adó) (Ft)

Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program
(a továbbiakban:
IKOP) (nettó, Ft)

J

K

L

M

Módosított forrásszerkezet
hazai

hazai

költségvetési

KÖZOP hazai

költségvetési

forrás

KÖZOP

társfinanszírozás

IKOP

forrás

(általános

(nettó, Ft)

(általános

(nettó, Ft)

(általános

forgalmi adó)

forgalmi adó) (Ft)

Projekt rövid
bemutatása

forgalmi adó)

(Ft)

(Ft)
A nagyprojekt
keretében
felújítják
Békéscsaba
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1. melléklet az 1719/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz

vasútállomásának
épületét, és
az állomási pályát,
valamint telepítik
a Budapest–

Békéscsaba állomás
pályaépítés és Gyoma
(kiz.)– Békéscsaba
(bez.) vonalszakasz
3.

KÖZOP-2.5.0-09-112012-0018

új elektronikus
biztosítóberendezés
építése, Ferencváros
„C” elágazás–Lőkösháza
ETCS 2 telepítés
kivitelezése

Lőkösháza
NIF Nemzeti

vasútvonal

Infrastruktúra

Gyoma–

Fejlesztő
zártkörűen
működő
Részvénytársaság

Békéscsaba közötti
100

63 383 816 436

17 061 451 995

12 106 424 626

3 170 337 533

62 159 548 781

16 736 444 811

11 310 723 684

3 026 271 154

vonalszakaszán
az elektronikus
biztosító
berendezéseket
és a Ferencváros–
Lőkösháza közötti
vonalszakaszon
Egységes Európai
Vonatbefolyásoló
Rendszer (ETCS)
2. szintjének
teljesítéséhez
szükséges
eszközöket.
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A Kormány 1720/2015. (X. 6.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási jogcímeivel kapcsolatos egyes feladatokról
A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen elő jogszabály-tervezetet annak
érdekében, hogy
a)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) támogatási jogcímei tegyék lehetővé
a támogatásban részesíthető jogalanyok részére működési támogatásnak nem minősülő visszatérítendő
támogatás nyújtását, valamint
b)
a TÁMOP előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő támogatások jogcímei között
szerepelhessen a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése mikro- és
forgóeszköz finanszírozással, visszatérítendő támogatás formájában jogcím.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1721/2015. (X. 6.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

2.

VP1-1.1.1-15

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

3.

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

D
Felhívás meghirdetésének módja

E
Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje

6,20

az 1305/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet
15. cikk (3) bekezdése szerint

november

7,80

az 1305/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet
15. cikk (3) bekezdése szerint

december

december

november

VP1-1.2.2-15

Tájékoztatási szolgáltatás

4.

VP1-2.1.1-2.1.2-15

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz
kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

13,90

az 1305/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet
15. cikk (3) bekezdése szerint

5.

VP1-2.3.1-15

Szaktanácsadók továbbképzése

0,19

az 1305/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet
15. cikk (3) bekezdése szerint

6.

VP2-4.1.1.1-15

Állattartó telepek korszerűsítése

6,00

standard

december

7.

VP2-4.1.1.2-15

Baromfitartó telepek korszerűsítése

20,00

standard

december

8.

VP2-4.1.1.3-15

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

20,00

standard

december

9.

VP2-4.1.1.4-15

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

4,00

standard

december

10.

VP2-4.1.1.5-15

Sertéstartó telepek korszerűsítése

20,00

standard

december

11.

VP2-4.1.2-15

Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű
terménytároló építése, korszerűsítése

19,70

standard

december

12.

VP2-4.1.3.1-15

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus
energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével

30,00

standard

november

13.

VP2-4.1.3.2-15

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés
kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy
tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások

22,00

standard

november

14.

VP2-4.1.3.3-15

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés
fejlesztése

3,00

standard

november

15.

VP2-4.1.3.4-15

Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai
fejlesztéseinek támogatása, öntözés kialakításának lehetőségével

32,00

standard

november

16.

VP2-6.3.1-15

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

14,00

standard

november
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VP3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság
elősegítése a feldolgozásban

151,00

standard

december

18.

VP3-5.1.1-15

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

1,50

standard

november

19.

VP4-4.1.4-15

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

34,00

standard

december

VP4-4.4.1-15

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

3,50

egyszerűsített

december

VP4-4.4.2-15

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások

2,40

egyszerűsített

december

22.

VP4-10.1.1-15

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

158,60

egyszerűsített

október

23.

VP4-10.2.1-15

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának in situ megőrzése

14,00

egyszerűsített

november

24.

VP4-10.2.2-15

Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes
mikroorganizmusok ex situ megőrzése

3,80

egyszerűsített

november

25.

VP4-11.1.1-11.2.1-15

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása

51,50

egyszerűsített

október

26.

VP5-4.1.1.6-15

Trágyatároló építése

5,60

standard

október

27.

VP5-8.4.1-15

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

6,80

egyszerűsített

december

28.

VP5-8.6.1-15

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és
piaci értékesítésére irányuló beruházások

4,50

standard

december

29.

VP6-6.2.1-15

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása –
Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás
indítása

13,85

standard

december

30.

VP6-7.2.1.2-15

Egyedi szennyvízkezelés

12,00

standard

december

31.

VP6-7.4.1.1-15

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés

26,90

standard

december

32.

VP6-19.1.1-15

LEADER – Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása

1,00

standard

október
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A Kormány 1722/2015. (X. 6.) Korm . határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú [„Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének
fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db
azonos kivitelű, földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba
tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése” című] projekt támogatásának
növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének
biztosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú, „Kaposvár megyei jogú város közösségi
közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló,
és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba
tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése” című projekt (a továbbiakban: projekt)
támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
2. egyetért a projekt – a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,
3. egyetért a projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
4. hozzájárul a projekt
a)
első szakaszának többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti
programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó
cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. október 31.
b)
első szakaszának tekintetében a támogatási szerződés 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban:
IKOP) 2015. évi éves fejlesztési kerete, az operatív programmal összefüggő egyéb tervezési dokumentumok
előkészítése, valamint a Kormány és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás előkészítése során vegye figyelembe a projekt 1. mellékletben meghatározott költségeit,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. október 31.
6. hozzájárul a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az IKOP-ban a projektekre vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban:
KÖZOP) módosításának előkészítéséről, ha a KÖZOP 5. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke
a 110%-os korlátot meghaladja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

C

1.

D

E

F

Szakaszolás előtti forrásszerkezet
Projekt
azonosító

2.

20248

1. melléklet az 1722/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz

Projekt megnevezése

száma

Támogatást igénylő
neve

KÖZOP
(nettó, Ft)

Támogatást
igénylő önrésze

G

H

Támogatást

Projekt

I

J

K

Többlettámogatás

igénylő önrészét

megnövelt

Támogatást

Projekt rövid

Támogathatóság

(nettó, Ft)

növelő összeg

támogatása

KÖZOP

IKOP

igénylő

bemutatása

feltételei

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

önrésze

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)
A projekt keretében

Kaposvár megyei

beszerzésre kerülő
40 db CNG autóbusz,

közlekedésének

valamint azok

fejlesztése keretében
(CNG – Euro 6
szabvány) hajtású
alacsonypadlós
3.

KÖZOP-

szóló, és 15 db

5.5.0-09-11-

azonos kivitelű,

2015-0004

földgázmotor (CNG
– Euro 6 szabvány)
hajtású, a szóló
autóbusszal azonos
típuscsaládba tartozó,
alacsonypadlós
csuklós autóbusz
szállítása, üzembe
helyezése

M

Forrásszerkezet a szakaszolást követően

jogú város közösségi

25 db földgázmotor

L

számára komplex

Ha a későbbiekben

telephely tervezése

elkészülő

és kivitelezése valósul

megvalósíthatósági

Zártkörűen Működő

meg. A mintegy 4

tanulmány

Részvénytársaság,

ha alapterületen

alapján változik a

megvalósuló

projekt támogatási

telephelyfejlesztés

intenzitása, a

többek között

támogatási

magában foglalja

szerződést ennek

az autóbuszok

megfelelően

elhelyezését, valamint

szükséges

a javítócsarnok, az

módosítani.

KAPOS HOLDING
Közszolgáltató

(konzorciumvezető)
Kaposvári
Tömegközlekedési
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

4 093 596 975

104 964 025

3 607 500 000

92 500 000

7 701 096 975

4 142 346 975

3 558 750 000

197 464 025

üzemanyagtöltő
állomás, a mosó és
az adminisztratív
központ kialakítását.
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A miniszterelnök 84/2015. (X. 6.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdésének c) pontja alapján – az emberi
erőforrások miniszterének javaslatára –
Kiss Norbertet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárát e tisztségéből
– 2015. szeptember 30-ai hatállyal –
felmentem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 85/2015. (X. 6.) ME határozata
főiskolai tanárok kinevezéséről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –
dr. Kelemen Annát,
dr. Nagy Krisztinát és
dr. Szatmári Györgyi Katalint
– 2015. október 1-jei hatállyal –
főiskolai tanárrá kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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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.

