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Kormányrendeletek

A Kormány 271/2012. (IX. 26.) Korm. rendelete
az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tárgyévben várható fejlesztési célú, kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletekrõl az önkormányzat
a költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követõen, de legkésõbb március 15-éig a kincstár által
üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplõ adatlapon – e rendszeren keresztül – adatot szolgáltat a kincstár
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: Igazgatóság).”

2. §

A Rendelet 5. § (2a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2a) A kérelemben szerepeltetni kell
a) az ügylethez kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot, a feladatot meghatározó törvényi rendelkezés
megjelölésével,
b) a fejlesztési célt, a fejlesztéssel elõálló kapacitás meghatározását,
c) a fejlesztés eredményeként létrejövõ tárgyi eszköz folyamatos mûködtetéséhez szükséges források bemutatását,
a mûködtetésbõl eredõ kiadásokat és bevételeket a mûködtetés elsõ öt évére,
d) abban az esetben, ha az önkormányzat a saját bevételét a költségvetési évre vagy az azt követõ évekre a megelõzõ
évi elõirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indokolását,
e) az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét,
f) az önkormányzat mûködési és fejlesztési célú, 30 napon belül, valamint 30, illetve 60 napon túl lejárt szállítói
tartozásait,
g) abban az esetben, ha az önkormányzat a 3. § szerinti adatszolgáltatást az adott ügylet esetében nem teljesített,
akkor az (1) bekezdés szerinti indokolt eset bemutatását, és
h) abban az esetben, ha az adatszolgáltatásban feltüntetett, az ügyletre, illetve a fejlesztésre vonatkozó adatok
jelentõsen megváltoztak, az eltérés indokolását.”

3. §

A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell
a) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kitöltött, a kincstár által üzemeltetett elektronikus
rendszerben szereplõ adatlapot, továbbá a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét, a nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozatát,
b) a társulás költségvetési határozatát, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplõ adatlapot, ha
a társulás saját bevételének 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségeire, akkor
a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplõ, a társulásban részt vevõ önkormányzatokra vonatkozó
adatlapot, a kezességvállalásról szóló dokumentumokat, valamint – ha ilyet kötöttek – a 2. § (3) bekezdése szerinti
megállapodást is,
c) a költségvetési évet követõ három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot,
d) az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását
da) az ügylet szükségességérõl,
db) az ügyletbõl finanszírozott fejlesztés szükségességérõl,
dc) olyan ügylet esetén, amelynek célja az ügylet értékével megegyezõ értékû, már fennálló adósság visszafizetése
(a továbbiakban: adósságmegújító hitel), valamint mûködési célú ügylet esetén az adósság újratermelõdését
megakadályozó önkormányzati intézkedésekrõl,
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dd) a helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények, mentességek körérõl és az adómértékek, kedvezmények,
mentességek indoklásáról,
de) adósságmegújító hitel esetén arról, hogy a tervezett ügylet a stabilitási törvény 3. § (2) bekezdése szerinti, lejáró
adósság elõfinanszírozására szolgál-e,
e) az önkormányzat zárszámadásáról készült könyvvizsgálói jelentést, amennyiben ilyen készült,
f) ha a (2a) bekezdés d) pontja szerinti indokolásban a helyi adóbevétel növekedése az adó mértékének emelésén,
rendeletben megállapított kedvezmények csökkenésén, illetve új adónem bevezetésén alapul, az önkormányzat
kihirdetett adórendeletét,
g) adósságmegújító hitel esetén, ha az önkormányzat adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl származó tárgyévi összes
fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig bármelyik évben meghaladja az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50%-át, akkor az arra irányuló kérvényt, hogy a Kormány tekintsen el az adósságkorlátra vonatkozó
rendelkezés alkalmazásától, és ebben az esetben részletesen ki kell fejteni a kérés alapjául szolgáló kivételes vagy az
önkormányzat mûködését veszélyeztetõ esetet.”
4. §

A Rendelet 6. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Igazgatóság az önkormányzat pénzügyi helyzetérõl, eladósodottságáról, vagyonáról, bevételeirõl – ezen belül
különösen a bevezetett helyi adók típusáról, mértékérõl, a törvényi felsõ mértéktõl való eltérésérõl, az alkalmazott
kedvezményekrõl, mentességekrõl, valamint az adóhátralékokról -, kiadásairól értékelést készít, és azt – legkésõbb
a (2) bekezdés szerinti kincstári véleményezés lezárását követõ 8. napon – megküldi a minisztereknek. Az Igazgatóság
a kérelemben szereplõ ügylet alátámasztásához és az értékelés elkészítéséhez további információkat kérhet az
önkormányzattól. A kért információt az önkormányzatnak 3 munkanapon belül meg kell küldenie az Igazgatóság részére.”

5. §

A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Igazgatóság a hiánytalan kérelemrõl és annak mellékleteirõl kialakított véleményét a kérelem benyújtását vagy
a hiánypótlást követõ 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak.”

6. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a kérelem és mellékleteinek a kincstár által üzemeltetett rendszerbe történõ
benyújtásukat követõen megvizsgálja, hogy
a) az ügylet létrehozására vonatkozó önkormányzati döntés, az önkormányzat kérelme és azok mellékletei
megfelelnek-e a jogszabályokban elõírtaknak, és
b) az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását
eredményezi-e.”

7. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Adósságmegújító hitel esetén nem kell alkalmazni a 3-4. §-t, az 5. § (1) bekezdését, az 5. § (2a) bekezdés a)–c), g)
és h) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) alpontját, a 6. § (1) bekezdés d) pontját, a 6. § (2) bekezdés a) pontját, a 7. §
(1) bekezdés b) pontját és a 9. § (1) bekezdés b) pontját.”

8. §

A Rendelet a következõ 14. §-sal egészül ki:
„14. § Az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2012. (IX. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban Módr.) megállapított 5. § (2a)
és (3) bekezdését, valamint 6. § (2a) bekezdését és a 7. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépését követõen benyújtott
kérelmekre kell alkalmazni.”

9. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdésében az „elektronikus rendszeren keresztül kell az Igazgatósághoz benyújtani” szövegrész
helyébe az „elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani az Igazgatóságnak címezve” szöveg lép.

10. §

A Rendelet 7. § (3) bekezdésében az „a kérelem beérkezését vagy hiánypótlást” szövegrész helyébe az „a kérelem 6. §
(2) bekezdés szerinti véleményezésének lezárultát vagy a hiánypótlást” szöveg lép.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Határozatok Tára

A Kormány 1400/2012. (IX. 26.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bûnözés megelõzésében és leküzdésében
történõ együttmûködésrõl szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bûnözés megelõzésében és leküzdésében történõ
együttmûködésrõl szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a rendészetért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a rendészetért felelõs minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1401/2012. (IX. 26.) Korm. határozata
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szervei kialakításával
összefüggésben az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivataltól a fõvárosi és megyei kormányhivatalokhoz átkerült 250 fõ státusz költségvetési
fedezetének biztosítása érdekében 502,1 millió forint 1. melléklet szerinti, bázisba épülõ átcsoportosítását rendeli el
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 15. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal cím terhére
a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok és
Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények cím, 1. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok alcím javára.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1401/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

X
8
015558

1
1
1
2
3
XX

272734

15
1
1
2
3

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

8
015558
1
XX
272734
15
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

+327,1
+90,0
+85,0

-327,1
-90,0
-85,0

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

8
1
XX
15
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
Fővárosi és megyei kormányhivatalok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
b) a következő év költségvetésébe beépülő

X

272734

Jogcím
csop.
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

+458,7 1502/2011. (XII.
29.) Korm.
+128,3
határozat a
+85,0
rehabilitációs
hatóság
létrehozásáról
-458,7
-128,3
-85,0

b) a következő év költségvetésébe beépülő

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

015558

Alcím
név

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
Fővárosi és megyei kormányhivatalok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
X

Cím
név
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ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

•

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

+335,2

+298,2

-335,2

-298,2

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
Fővárosi és megyei kormányhivatalok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

+166,9

+373,8

-166,9

-373,8

b) a következő év költségvetésébe beépülő
Foglakoztatottak létszáma (fő) - időszakra

250
Összesen
55,6
111,3

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
55,6
111,3

20681

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
Fejezet
időarányos
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
1 példány
egyéb: azonnal
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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A Kormány 1402/2012. (IX. 26.) Korm. határozata
a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójához kapcsolódó forrás átadásáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a Pesti Vigadó épülete
felújításának fedezetére 1177,6 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet, XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím,
6. Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója jogcímcsoport elõirányzata terhére, a 2012. évben eredeti elõirányzattal
nem rendelkezõ XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 19. Pesti Vigadó
rekonstrukciója alcím javára.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1402/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

•

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport előir.
név név név
száma
szám

XLIII.
2
1
300824

6
XVII.
20

330073

19
2
3

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Pesti Vigadó rekonstrukciója
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Millió forintban, egy tizedessel !
A módosítás
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

-1 177,6

1 177,6

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport előir.
név név név
száma
szám

XVII.
19
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Pesti Vigadó rekonstrukciója

20
330073

Jogcím
csop.
név

Millió forintban, egy tizedessel !
A módosítás
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

1 177,6

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

Összesen

I.n.év

1 177,6

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 177,6

20683

20684
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•
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A Kormány 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozata
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról
A Kormány
1. megállapítja a regionális operatív programok 2011–2013. közötti idõszakra szóló akcióterveit az 1–7. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke útján – hajtsa végre utólagos
beszámolási kötelezettség mellett a regionális operatív programok 2011–2013. közötti idõszakra szóló akciótervei
képzõdõ szabad forrásainak konstrukciók közötti átcsoportosítását az egyes prioritásokon belül azzal, hogy
a) a tartaléklistára helyezett projektjavaslatok kerüljenek támogatásra,
b) a meghirdetett felhívások kerete kerüljön – a várható igényekre figyelemmel – megnövelésre,
c) az egyes prioritásokon belüli lezárt konstrukciók kerüljenek újból megnyitásra,
3. jóváhagyja a Dél-alföldi Operatív Program 5. prioritása hazai társfinanszírozási keretének megnövelését – a regionális
programban rendelkezésre álló európai uniós társfinanszírozási forrás teljes mértékû felhasználhatóságát
biztosítandó – 0,979 Mrd Ft-tal,
4. visszavonja
a) a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról, és egyes prioritásai
hazai társfinanszírozási keretének növelésérõl szóló 1144/2012. (V. 10.) Korm. határozatot,
b) a Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1239/2012. (VII. 17.)
Korm. határozatot.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

•

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez.
Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések.
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2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen

18,11

2,78

0,00

20,89

Tartalék:

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

(Mrd Ft)

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

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

1.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

20,97

0,00

16,71

4,18

0,00

41,86

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

Konstrukció célja

2013
Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött –
építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés
támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de forráshiánnyal
küzdő vállalkozások fejlesztésére.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

1.1.1.

Üzleti infrastruktúra
regionálisan kiegyensúlyozott
fejlesztése

1.1.2.

Vállalkozások fejlesztése
tanácsadással

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1

Klaszter menedzsment
szervezetek létrehozása,
megerősítése, közös
eszközbeszerzései és
beruházásai

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1

Régió innovációs
potenciáljának a fejlesztése
1. Prioritás öszesen

18,11

2,28

0,00

0,00

0,50

0,00

18,11

2,78

0,00

A régió komparatív előnyein alapuló innováció orientált
támogatási konstrukciók pilot típusú lebonyolítása.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

20685

Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

20686

I. Prioritás bemutatása: 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztések
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni,
melynek megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük az együttműködés keretében megvalósuló fejlesztéseket. Emellett a magas minőségű gyógyturizmus és egészség
megőrző/fejlesztő turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
13,93

8,54

0,00

22,47
0,00

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

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

2.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

22,20

0,62

13,51

8,33

0,00

44,66

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

Konstrukció célja

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

7,94

0,00

Turisztikai vonzerőkhöz
kapcsolódó szálláshelyek
minőségi és mennyiségi
fejlesztése

3,00

0,00

0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely
működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal a
jövedelemtermelő képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése

0,15

0,60

0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus
versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

13,925

8,540

0,000

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3

2. Prioritás öszesen

MAGYAR KÖZLÖNY

10,775

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán,
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból
származó jövedelmek növelése és munkahelyek
teremtése.

Versenyképes turisztikai
termék- és attrakciófejlesztés

•
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Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A 3. prioritás tengely keretében elsősorban a közúti elérhetőség javítását (négy- és öt számjegyű utak építésével és felújításával, valamint a belterületi közúthálózat fejlesztését kívánjuk
támogatni.
A 2011-2013 akciótervi időszakban kiemelten kívánjuk támogatni a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztését.

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés

•
2012. évi 127. szám

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

2012

2013

5,87

0,64

0,00

Összesen
6,51
0,00

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

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

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

43,05

1,30

2,96

4,11

0,00

51,42

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

3.

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

3.1.1.

Közúti elérhetőség javítása

3.1.2.

Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

3.2.1.

Közösségi közlekedés
fejlesztése

1,89

0,32

0,33

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása,
valamint a közlekedés okozta környezeti károk
csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása,
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy
szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész,
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

nemzeti fejlesztési miniszter

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alapfeltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az
országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai,
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási
színvonal emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek
fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt célja a
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának
megtartása (esetenként csökkenésének a fékezése), a
negatív tendencia megfordítása, és a távlati utasszámnövekedés elősegítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

0,00

0,00

5,87

0,64

0,00

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

20687

3. Prioritás öszesen

3,97

2012

Konstrukció célja

Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

20688

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humáninfrastruktúra fejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás közvetlenül hozzájárul a régióban élők, a szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok életminőségének javításához. Cél a kedvezőtlen tendenciák mérséklése az
alapszolgáltatások kiépítése és színvonalának emelése, a prevenciót szolgáló eszközök és eljárások elterjesztése, az ellátások differenciáltabb és területileg kiegyenlítettebb megszervezése
révén.
A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a humán erőforrások minőségi erősödéséhez hozzájáruló közoktatási-művelődési, valamint egészségügyi és szociális
szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén.

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

2012

2013

7,21

1,13

0,50

Összesen
8,84
0,00

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

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

4.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

36,66

0,00

7,07

1,77

0,00

45,50

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

Konstrukció célja

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

4.1.1.

Alap és járóbeteg ellátás
fejlesztése

4.1.2.

Rehabilitációs és hosszú idejű
ápolási ellátás fejlesztése

2,36

0,00

0,00

Rehabilitációs szakellátási helyek és hosszú idejű ápolás
fejlesztése valósul meg, a lakossági hozzáférés növelése
és a földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi
egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében.

emberi erőforrások minisztere

4.1.3.

Szociális ellátás fejlesztése

2,50

0,28

0,00

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok,
bölcsődék infrastrukturális fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

4.2.1

Oktatásfejlesztés

2,35

0,85

0,00

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. A konstrukció
emberi erőforrások minisztere
keretében óvodai feladatellátási helyek kapacitásbővítéssel egybekötött - fejlesztése támogatható.

4.3.1

Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)

4.3.2

Térségi közigazgatási és
közszolgálati rendszerek
informatikai fejlesztése

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

0,50

7,21

1,13

0,50

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek
informatikai fejlesztése.

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

2012. évi 127. szám

0,00

emberi erőforrások minisztere

•

0,00

emberi erőforrások minisztere

MAGYAR KÖZLÖNY

4. Prioritás öszesen

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

•

Az első intézkedés a régió városainak, valamint népesebb községeinek infrastrukturális fejlesztése. A tervezett támogatások feladata a települések fizikai megújítása mellett
a soft elemeket is alkalmazó, a lehetőségek szerint minél integráltabb fejlesztések megvalósítása és indukálása.
A második intézkedés a környezeti szempontú településfejlesztés, ezen belül a települések csapadék és belvízelvezetésének hatékony megoldása, illetve a korszerűtlen települési
hulladéklerakók rekultivációja.

2012. évi 127. szám

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

2012

2013

4,41

2,93

1,00

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Térségfejlesztési akciók

Összesen
8,34
0,00

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

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

5.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

44,12

0,00

5,83

2,50

0,00

52,46

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

2013

0,00

0,84

0,00

Konstrukció célja

5.1.1.

Integrált szociális
városrehabilitáció

5.1.2.

Város- és városrész
megújítási akciók

5.1.3.

A régiós civil szervezetek
infratsrukturális feltételeinek
fejlesztése

0,53

0,11

0,00

A konstrukció alapvető célja, hogy a valós, közcélú, illetve
a régió fejlődése szempontjából kiemelkedő fontosságú,
eddigi tevékenységükkel már alapvető közcélú feladataikat
bizonyítottan és tartósan ellátó non-profit szervezetek, a
tevékenységük megfelelő szintű ellátásához
elengedhetetlenül szükséges infrastruktúrával
rendelkezzenek.

5.2.1.

Környezeti értékeink védelme
környezetbiztonság

3,87

1,98

1,00

A konstrukció célja a csapadék- , valamint belvíz okozta
károk mérséklése, a helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek fejlesztésével, valamint a 2000 LE
alatti kistelepülések szennyvízkezelésének megoldása, és
a partfalvédelem.

4,41

2,93

1,00

5. prioritás összesen

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

67,04

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

emberi erőforrások minisztere

5.2.1/A,B
belügyminiszter,
5.2.1/ C,E
vidékfejlesztési miniszter

5.2.1/A
vidékfejlesztési miniszter

20689

Dél-alföldi Operatív Program

A lakóterületek által érintett akcióterületek fizikai
megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

20690

2. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása : 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás tartalma
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a
vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések, kísérleti akció.

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

2012

2013

6,42

2,13

0,00

Tervezett ESZA arány:

Összesen
8,55
max 10%

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

1.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

17,36

1,09

5,50

1,96

0,00

25,91

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

2013

1.1.1.

Üzleti infrastruktúra fejlesztése

6,42

2,13

0,00

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött –
építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés
támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de forráshiánnyal
küzdő vállalkozások fejlesztésére.

1.1.2.

Vállalati tanácsadás

0,00

0,00

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.3

Vállalati együttműködések és
klaszterek támogatása

0,00

0,00

0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint oktatási
intézményekkel, K+F intézményekkel és egyéb helyi
gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló
együttműködéseinek fejlesztése, illetve létrejöttének
előmozdítása, szem előtt tartva a versenyképesség
növelését és az innováció orientált fejlesztések elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

6,42

2,13

0,00

1. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

nemzetgazdasági miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 127. szám

Prioritás tartalma
A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minőségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve
a turisztikai szereplők együttműködésének fejlesztésére irányul a prioritás három fő tématerülete.

19,43

Összesen

0,00

Tervezett ESZA arány:

2012. évi 127. szám

1,36

•

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

20,79
max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

MAGYAR KÖZLÖNY

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régióban
1. Prioritás tartalma

2007-2010

2011

Indikatív forrásallokáció
2012
2013
2014-2015

24,29

0,40

8,39

12,00

0,00

Összesen
45,08

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere

2.1.1.

Komplex turisztikai termékcsomagok
kialakítása

1,00

15,74

0,00

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán,
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból
származó jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.2.

Szálláshelyek és turisztikai
szolgáltatások fejlesztése

0,00

3,00

0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely
működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal a
jövedelemtermelő képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3.

Turizmusban érintett szereplők
együttműködésének ösztönzése

0,36

0,69

0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus
versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

1,36

19,43

0,00

2. Prioritás összesen

20691

20692

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése
1. Prioritás tartalma
Prioritás tartalma
A humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben - komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált
kis- és mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, a bevont hátrányos helyzetű személyek számának növelése a fenntartható szociális
foglalkoztatásban, közintézmények akadálymentesítésének és az e-közigazgatás fejlesztéseinek támogatása.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
4,72

4,56

Tervezett ESZA arány:

Összesen

0,50

9,78

max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

3.

2007-2010

2011

Indikatív forrásallokáció
2012
2013
2014-2015

32,28

0,50

5,98

3,30

Összesen

0,00

42,06

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

3.1.1.

Akadálymentesítés

3.1.2.

Integrált kis- és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik fejlesztése

3.1.3.

3.1.4.

2012

Konstrukció célja

2013
A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

0,00

4,56

0,00

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. A konstrukció
keretében óvodai feladatellátási helyek kapacitásbővítéssel egybekötött - fejlesztése támogatható.

Egészségügyi és szociális ellátás
fejlesztése

4,72

0,00

0,00

1.) Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális
szolgáltató központok fejlesztése.
2.) Egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása a
lakossági hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek
csökkentése érdekében.
3.) Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése.
4.) A régió szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró civil
szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése és
kapcsolódó programjainak támogatása.

E-közigazgatás fejlesztése

0,00

0,00

0,50

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek
informatikai fejlesztése.

4,72

4,56

0,50

3. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 127. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Integrált városfejlesztési akciók támogatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás tartalma

A prioritás a régió városhálózatának erősítését a városok üzleti és szolgáltatási funkcióinak erősítésével, a leértékelődő városi területek és főképp romák által lakott telepek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának elősegítésével, közösségi és szociális
funkciók megjelenésének támogatásával kívánja elérni. Pécs 2010 EKF programhoz kapcsolódó kulturális alapú városfejlesztési és rehabilitációs projektek megvalósításával kívánja erősíteni fejlesztési pólus szerepét.

0,48

Összesen

0,00

Tervezett ESZA arány:

2012. évi 127. szám

1,50

•

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

1,98
max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

4.

2007-2010

2011

Indikatív forrásallokáció
2012
2013
2014-2015

51,24

1,50

0,00

0,48

Összesen

0,00

53,22

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

Konstrukció neve

4.1.1.

Városfejlesztési akciók támogatása

4.1.2.

Leromlott városi területek közösségi
célú integrált rehabilitációja

4.1.3.

Pécs EKF 2010 program kiemelt
projektjeinek megvalósítása

4. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

0,00

0,48

0,00

Konstrukció célja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

1,50

0,00

0,00

1,50

0,48

0,00

A leértékelődő városi területek fenntartható társadalmi,
környezeti megújulásának elősegítése, közösségi és
szociális funkciók megjelenésének támogatásával.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Megjegyzés

Az EKF Pécs 2010 kiemelt projekt
összköltségének emelését a Kormány a
Pécs Európa Kulturális Fõvárosa 2010
program egyes kiemelt projektjei
támogatásának növelésérõl a Dél-dunántúli
Operatív Program keretét érintően című,
1512/2011. (XII. 29.) Korm.határozatával
jóváhagyta.

20693

20694

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás tartalma
A prioritás támogatást nyújt az elsősorban munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások elérését elősegítő 4 és 5 számjegyű közutak, valamint az önkormányzati
utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztéséhez, és a közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javításához, fejlesztéséhez. A prioritás célja továbbá a
környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása a fenntartható környezethasználat érdekében.

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

2012

2013

22,70

5,64

0,00

Tervezett ESZA arány:

Összesen
28,34
max 10%

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

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

36,50

3,98

10,64

13,72

0,00

64,84

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

5.

5.1.1.

Konstrukció neve

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

0,84

0,00

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása,
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy
szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész,
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

nemzeti fejlesztési mniszter

nemzeti fejlesztési mniszter

nemzeti fejlesztési mniszter

A közösségi közlekedés színvonalának
a javítása

0,00

0,84

0,00

5.1.3.

A hálózati jelentőségű mellékúthálózat
fejlesztése

20,27

0,00

0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása,
valamint a közlekedés okozta környezeti károk csökkentése.

5.1.4.

A kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése

0,00

0,00

0,00

A konstrukció célja a kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése, a települések környezetbiztonságának növelése.

5.1.5.

Környezeti veszélyelhárítás

1,59

4,80

0,00

A konstrukció célja a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése.

22,70

5,64

0,00

vidékfejlesztési miniszter

belügyminiszter

5.1.5/B
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

•

5.1.2.

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alapfeltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az
országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai,
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási
színvonal emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek
fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt célja a
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának
megtartása (esetenként csökkenésének a fékezése), a
negatív tendencia megfordítása, és a távlati utasszámnövekedés elősegítése.

MAGYAR KÖZLÖNY

0,00

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

69,44

2012. évi 127. szám

5. Prioritás összesen

Dél-dunántúli Operatív Program

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

2012. évi 127. szám

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

•

A prioritás támogatást nyújt ipari területek infrastrukturális fejlesztéséhez, kis- és középvállalkozások telephelyfejlesztéséhez. Támogatja a kis- és középvállalkozások együttműködését és a
klaszterek kialakítását, a KKV-k számára tanácsadási lehetőséget biztosít. A prioritás hozzájárul a K+F eredmények gyakorlatba való átültetéséhez és támogat kísérleti jellegű fejlesztéseket.

Összesen

8,89
17,15
0,00
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

MAGYAR KÖZLÖNY

3. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

26,04

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

1.

2007-2010

2011

2012

2013

21,20

5,38

12,56

8,10

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

A régió vállalkozásai üzleti
hátterének fejlesztése

1.1.2.

Vállalati együttműködések és
klaszterek támogatása

1.1.3

A régió innovációs
potenciáljának fejlesztése

1.1.4.

Vállalati Tanácsadás
1. Prioritás összesen

8,89

2012

16,65

Összesen

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

1.1.1.

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

47,24

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött –
építése, bővítése és fejlesztése
Barnamezős területek fejlesztése
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés
támogatása
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás
szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások
fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

2013

0,00

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

0,50

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

0,00

0,00

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

8,89

17,15

0,00

0,00

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

20695

20696

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az egészségturizmushoz, a természeti és környezeti értékek bemutatását elősegítő öko- és aktív turizmushoz, a kulturális és örökségturizmushoz, és
rendezvényturizmushoz kapcsolódó infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztésekhez. Támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszkedő szálláshelyek fejlesztését, szolgáltatási körének bővítését,
valamint a régió turizmusát szolgáló helyi és térségi desztináció-menedzsment szervezetek létrehozását.

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

2012

2013

Összesen

2,04
29,78
0,00
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

31,82

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 274,3 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

26,45

0,78

23,22

7,82

0,00

58,27

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

2013

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

2.1.1.

Versenyképes turisztikai
termék- és
attrakciófejlesztés

2,00

26,07

0

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők
fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és
fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó
jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.2.

Szálláshelyek és
szolgáltatások minőségi
fejlesztése

0,00

3

0

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek
szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely működéséből
származó árbevételek növelése, ezáltal a jövedelemtermelő
képesség növelése

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3.

Desztináció-menedzsment
fejlesztés

0,04

0,71

0

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus
versenyképességének növelése

nemzetgazdasági miniszter

2,04

29,78

0,00

2. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 127. szám

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás keretében a társadalmi mobilitás környezettudatos fejlesztése érdekében támogatni kívánjuk az elsősorban a munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások és turisztikai attrakciók
megközelíthetőségét szolgáló 4 és 5 számjegyű közutak, az önkormányzati bel- és külterületi utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztését, valamint a közösségi közlekedés infrastrukturális
feltételeinek javítását.

•
2012. évi 127. szám

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

Összesen

24,54
3,89
0,00
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

28,43

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2007-2010

2011

2012

2013

29,33

0,36

19,44

8,63

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

3.

3.1.1.

4 és 5 számjegyű közutak
fejlesztése

3.1.2.

Önkormányzati utak
fejlesztése

3.1.3.

Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

3.1.4.

Közösségi közlekedés
infrastrukturális fejlesztése

3. Prioritás összesen

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

19,82

1,96

2,76

2012

0,91

0,00

1,39

Összesen

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása

57,76

Konstrukció célja

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz való
hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta
környezeti károk csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

Önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok,
belső tehermentesítő utak építése, fejlesztése,
közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő kiszolgáló utak
gyűjtőúttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és
gyorsabb elérése, valamint a központi lakott területek
tehermentesítése érdekében. További cél a nehezen elérhető
településrészek és a városközpontok kapcsolatának, és a
településrészek megközelíthetőségének javítása.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása,
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy
szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész,
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

nemzeti fejlesztési miniszter

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések
megvalósítása a közösségi közlekedés alapfeltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az
országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai,
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási színvonal
emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek fejlesztésének
támogatásával a konstrukció kiemelt célja a jelenleg közösségi
közlekedést választó utasok számának megtartása
(esetenként csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés elősegítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

1,59

0,00

24,54

3,89

0,00

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

20697

20698

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztések

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az óvodai, alap- és középfokú oktatási intézmények épületeinek, a helyi szinten biztosítandó egészségügyi alapellátás szakellátás, valamint az egészségügyi
rehabilitáció infrastrukturális fejlesztésére. A prioritás keretében támogatható továbbá elektronikus közigazgatás, az alap és nappali szociális és gyermekjóléti ellátás infrastrukturális fejlesztése.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

Összesen

9,56
6,49
0,50
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

16,55

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2007-2010

2011

2012

2013

49,36

0,00

11,63

4,93

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

4.
4.1.1.

Oktatási-nevelési
intézmények fejlesztése

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

Összesen

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

65,91

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

2011

2012

2013

2,00

5,30

0,00

Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények
kialakítása, meglévő intézmények akadálymentes felújítása,
bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és
energiatakarékossá tétele.
Épület/rész akadálymentes építése, felújítása, átépítése,
bővítése.

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

Egészségügyi intézmények
fejlesztése

4,06

1,00

0,00

4.1.3.

Szociális ellátás fejlesztése

3,50

0,20

0,00

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése.
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és
kapacitásának növelése.

4.1.4.

Közösségi intézmények
fejlesztése

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

emberi erőforrások minisztere

4.1.5.

Akadálymentesítés

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

emberi erőforrások minisztere

4.1.6.

Térségi közigazgatási és
közszolgáltatási rendszerek
informatikai fejlesztése
4. Prioritás összesen

0,00

0,00

0,50

9,56

6,49

0,50

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek
informatikai fejlesztése.

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

4.1.2.

Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése.
Egészségügyi alapellátás fejlesztése, infrastrukturális
beruházás és eszközbeszerzés támogatásán keresztül.
Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések a
lakossági hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek
csökkentése érdekében.

•
2012. évi 127. szám

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatja leszakadó településrészek, városközpontok integrált fejlesztését, megvalósítását. A prioritáson belül támogatható 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése,
hulladéklerakók rekultivációja, bel- és külterületi belvíz és csapadékvíz elleni védelem. Támogatható civil szervezetek működését szolgáló infrastrukturális fejlesztések.

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Város- és térségfejlesztés

•
2012. évi 127. szám

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

Összesen

7,88
21,86
0,00
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

29,74

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

5.

2007-2010

2011

2012

2013

56,11

0,00

12,52

17,22

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

Összesen

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

85,85

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi
miniszter

2011

2012

2013

0,00

9,23

0,00

A lakóterületek által érintett akcióterületek fizikai megújítása és
a társadalmi kohézió együttes erősítése. A leértékelődő városi
területek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának
elősegítése, közösségi és szociális funkciók megjelenésének
támogatásával.

5.1.1.

Város- és
településfejlesztési akciók

5.1.2.

Környezeti értékek védelme,
környezetbiztonság

7,00

12,63

0,00

2000 LE alatti települések szennyvízkezelése.
Települések korszerűtlen hulladéklerakóinak rekultivációja.
Belvízvédelemhez kapcsolódó térségi vízrendezés.
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések.
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések a VTT
által érintett településeken.

5.1.3.

A régiós civil szervezetek
infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése

0,88

0,00

0,00

A konstrukció célja, hogy a régió fejlődése szempontjából
kiemelkedő fontosságú tevékenységet ellátó non-profit
szervezetek tevékenységük megfelelő színvonalú ellátásához
szükséges infrastrukturális fejlesztéseit támogassa.

7,88

21,86

0,00

5. Prioritás összesen

5.1.2/B, C, D2, D3
vidékfejlesztési miniszter,
5.1.2/D1
belügyminiszter

5.1.2/D2, D3
belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

132,59

20699

20700

4. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által
igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, és a már működő klaszterek, együttműködések.

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

2012

2013

15,80

4,81

0,00

Tartalék (Mrd Ft):

Összesen
20,61
0,00

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

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

1.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

24,63

0,00

11,77

8,84

0,00

45,24

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

1.1.1.

Regionális kiegyensúlyozott,
térségi és helyi jelentőségű ipari
területek fejlesztése

15,80

2012

4,31

Konstrukció célja

2013

0,00

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött –
építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés
támogatása .
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de forráshiánnyal
küzdő vállalkozások fejlesztésére.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Vállalati tanácsadás

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1.

Vállalati együttműködések és
klaszterek támogatása

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1.

Régió innovációs potenciáljának
fejlesztése
1. Prioritás összesen

0,00

0,50

0,00

15,80

4,81

0,00

nemzetgazdasági miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

1.1.2.

A régió komparatív előnyein alapuló innováció orientált
támogatási konstrukciók pilot típusú lebonyolítása.

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

•
2012. évi 127. szám

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének minőségi javításával, a hálózati
együttműködés kialakításával a program hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor jövedelemtermelő képességének
javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához.

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése

•

4,09

23,47

Összesen

0,00

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

2012. évi 127. szám

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

27,56
0,00

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015

2.

32,94

0,97

21,41

5,53

0,00

Összesen
60,84

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

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

0,00

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán,
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból
származó jövedelmek növelése és munkahelyek
teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

3,00

0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely
működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal a
jövedelemtermelő képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

0,33

0,42

0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus
versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

4,09

23,47

0,00

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

2.1.1.

Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés

3,76

20,05

2.2.1.

Szálláshelyek és szolgáltatások
minőségi fejlesztése

0,00

2.3.1.

Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése
2. Prioritás öszesen

Konstrukció célja

20701

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

20702

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Településfejlesztés, környezetfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását és a
városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a kisvárosokban és falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását, és a települések környezetbiztonságának
növelését.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
8,36

5,63

Összesen

0,00

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

13,99
0,00

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

3.

2007-2010

2011

2012

2013

68,00

0,00

11,46

2,53

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

Összesen

0,00

81,99

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

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

Az elmaradott kistérségek szegregációjának
megakadályozása, a kistelepülések népességmegtartóképességének javítása.

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter
emberi erőforrások minisztere

A városközponti területek által érintett akcióterületek fizikai
megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése.

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter
emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

3.2.1/A,B
vidékfejlesztési miniszter
3.2.1./C,D,F
belügyminiszter

3.2.1./C,D,F
vidékfejlesztési miniszter

Konstrukció neve

3.1.1.

Szociális célú városrehabilitáció

0,00

3,03

0,00

3.1.2.

Funkcióbővítő városrehabilitáció

0,00

0,08

0,00

3.1.3.

Kisléptékű településfejlesztés
vidékfejlesztési program
kiegészítésére

1,96

2,52

0,00

3.2.1.

Környezeti értékeink védelme,
környezetbiztonság

5,80

0,00

0,00

A konstrukció célja a csapadék- ill. belvíz okozta károk
mérséklése a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztésével.
A települési környezetbiztonság növelése.

3.3.1.

Civilszervezetek fejlesztése

0,60

0,00

0,00

A konstrukció célja, hogy a régió fejlődése szempontjából
kiemelkedő fontosságú tevékenységet ellátó non-profit
szervezetek tevékenységük megfelelő színvonalú
ellátásához szükséges infrastrukturális fejlesztéseit
támogassa.

8,36

5,63

0,00

3.Prioritás összesen

Konstrukció célja

Elsősorban önkormányzati tulajdonú belterületi földutak
szilárdburkolatú úttá való
fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése, közösségiterek,
ESZA típusú tevékenységek.

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

Konstrukció
kódja

•
2012. évi 127. szám

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények,
óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint az e-közigazgatás fejlesztésére.

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

•

9,03

13,98

Összesen

0,50

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

2012. évi 127. szám

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

23,51
0,00

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2007-2010

2011

2012

2013

42,36

0,00

16,92

6,59

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

Összesen

0,00

65,86

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

4.

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

4.1.1.

Egészségügyi alapellátás és
járóbeteg szakellátás fejlesztése

0,00

3,62

0,00

Orvosi rendelők és egészségházak, valamint járóbeteg
szakellátás fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

4.1.2.

Rehabilitációs ellátás fejlesztése

4,53

0,00

0,00

Rehabilitációs szakellátási helyek fejlesztése a lakossági
hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi
egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében.

emberi erőforrások minisztere

4.2.1.

Szociális ellátás fejlesztése

2,50

2,80

0,00

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok,
bölcsődék infrastrukturális fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

4.2.2.

Akadálymentesítés

4.3.1

Oktatásfejlesztés

2,00

7,56

0,00

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. Energiatakarékos és
korszerű közoktatási intézmények kialakítása, meglévő
intézmények akadálymentes felújítása, bővítése,
modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá
tétele.

4.3.2

Térségi közigazgatási és
közszolgálati rendszerek
informatikai fejlesztése

0,00

0,00

0,50

Közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai
fejlesztése.

9,03

13,98

0,50

4. Prioritás összesen

Konstrukció célja

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

20703

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

20704

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Térségi közlekedés fejlesztése
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területek és turisztikai attrakciós célpontok, a kistérségek központi településeinek és a gyorsforgalmi utak elérhetőségének a javítása, ami
hozzájárulhat a munkahelyek és a közszolgáltatások jobb elérhetőségéhez.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
12,34
Tartalék (Mrd Ft):

0,00

Összesen

0,00

12,34
0,00

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2007-2010

2011

2012

2013

16,27

1,21

10,09

1,04

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

Összesen

0,00

28,61

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

Konstrukció neve

5.
5.1.1

Közúti elérhetőség javítása

Közösségi közlekedés
fejlesztése

5.1.3

Kerékpár-forgalmi hálózat
fejlesztése

0,00

0,00

0,00

0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása,
valamint a közlekedés okozta környezeti károk
csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alapfeltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az
országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai,
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási
színvonal emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek
fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt célja a
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának
megtartása (esetenként csökkenésének a fékezése), a
negatív tendencia megfordítása, és a távlati utasszámnövekedés elősegítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása,
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy
szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész,
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

0,00

12,34

0,00

0,00

98,01

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

2012. évi 127. szám

0,50

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

•

5. Prioritás összesen

11,84

Konstrukció célja

MAGYAR KÖZLÖNY

5.1.2

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés
1. Prioritás tartalma

•

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

8,51

1,26

2012. évi 127. szám

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett
tanácsadás; az újonnan létrejött és a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhető támogatás.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013

Összesen

0,00

MAGYAR KÖZLÖNY

5. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

9,77
max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

1.

2007-2010

2011

2012

2013

17,92

0,00

6,60

3,17

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2014-2015

Összesen

0,00

27,69

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

1.1.1.

Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó
telephelyi, iparterületi infrastruktúra
kialakítása

8,51

1,26

1.2.1.

Klaszterek létrejöttének és fejlődésének
ösztönzése

0,00

0,00

1.3.1.

Technológia-transzfer és helyi
kezdeményezések támogatása

1.4.1.

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

2013

0,00

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős, de
forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel és
egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek
fejlesztése, illetve létrejöttének előmozdítása, szem előtt tartva a versenyképesség növelését és
az innováció orientált fejlesztések elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű tanácsadás igénybevételének
támogatása KKV-k számára.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Vállalkozói tanácsadás támogatása

0,00

0,00

0,00

1. Prioritás összesen

8,51

1,26

0,00

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

20705

20706

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg. Másrészt
magába foglalja a turisztikai szereplők együttműködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szintű desztináció-marketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
2,40

10,90

Összesen

0,00

13,30
max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

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

2.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

27,60

0,92

2,20

10,18

0,00

40,90

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

2.1.1.

Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és
infrastruktúra-fejlesztések támogatása

2.1.2.

Szálláshelyek és a turisztikai
termékkínálat értékét növelő egyéb
szolgáltatások infrastrukturális és
minőségi fejlesztése

2.2.1.

Térségi és helyi turisztikai
együttműködési rendszerek, fejlesztése

0,39

0,61

0,00

2. Prioritás összesen

1,79

11,51

0,00

1,40

10,90

0,00

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó jövedelmek növelése és munkahelyek
teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a
turizmus versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 127. szám

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

1,10

7,40

2012. évi 127. szám

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013

•

A prioritási tengely fő célja a régió településeinek hálózatszerű fejlesztése, elsősorban azok gazdasági és közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vevő fizikai és funkcionális megújítása
révén. A prioritás feladata az elsődleges térségi dinamizáló tényezőként felfogható város és térségére gyakorolt hatás ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése,
egészségesebb lakókörnyezet megteremtése, a városok belső problémáinak kezelése.

Összesen

0,00

8,50
max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

MAGYAR KÖZLÖNY

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

3.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

17,17

0,00

0,68

7,82

0,00

25,67

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

3.1.1.

Település (al)központok kialakítása,
értékmegőrző rehabilitációja

3.2.1.

Leromlott vagy leromlással
veszélyeztetett városrészek
rehabilitációja (20 000 fő feletti városok,
megyei jogú városok kivételével)
3. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

1,10

7,40

0,00

Konstrukció célja

A városközpontok és városi alközpontok értékmegőrző fejlesztése.
A kistelepülések tudatos fejlesztése, élhető és örökségvezérelt települési környezet kialakítása.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

1,10

7,40

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

0,00

20707

20708

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Közlekedés- és környezetfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás különböző infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes kezelésével a régió társadalmi és gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, a megközelíthetőség javításával mind az
egyéni, mind a közösségi közlekedés terén; a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentésével; a sürgős beavatkozást igénylő magaspartfalak stabilizációjával, a bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás
fejlesztésével, belterületeken a bel- és csapadékvizek okozta károk csökkentésével.

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

2012

2013

Összesen

20,87

5,13

0,00

26,00
max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

2012

2013

26,77

4,57

10,74

10,69

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2014-2015

Összesen

0,00

52,77

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

4.
4.1.1.

Környezeti értékek védelme,
környezetbiztonság növelése

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

2013

1,38

4,32

0,00

Konstrukció célja

A konstrukción belül kialakított komponensek célja a 2000 LE alatti kistelepülések
szennyvízelvezetésének és –kezelésének fejlesztése, a balatoni és duna menti omlás- és
csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása, a helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója, valamint a környezetvédelemmel foglalkozó civil
szervezetek és az önkormányzatok összehanagolt fenntarthatósággal kapcsolatos
fejlesztéseinek támogatása.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

4.1.1/A,B, F
vidékfejlesztési miniszter,
4.1.1/C, D, E
belügyminiszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

4.1.1/D,E
vidékfejlesztési miniszter,
4.1.1/F
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos mellékúthálózat
minőségének a fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta
környezeti károk csökkentése.
4.2.1.

Kül- és belterületi utak fejlesztése

18,49

0,00

0,00

nemzeti fejlesztési miniszter

4.2.2.

1,00

0,81

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, amelyek eredményeként egy teljes
település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy
több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a közösségi
közlekedés alap-feltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az országos, regionális,
elővárosi, helyi és városi közlekedés gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, irányítási, utastájékoztatási, valamint a
nemzeti fejlesztési miniszter
szolgáltatási színvonal emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek fejlesztésének támogatásával a
konstrukció kiemelt célja a jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának megtartása
(esetenként csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia megfordítása, és a távlati
utasszám-növekedés elősegítése.

Közösségi közlekedés fejlesztése

0,00

0,00

0,00

4. Prioritás összesen

20,87

5,13

0,00

nemzeti fejlesztési miniszter

2012. évi 127. szám

0,00

•

4.2.3.

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

MAGYAR KÖZLÖNY

A konstrukció célja továbbá önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok, belső
tehermentesítő utak építése, fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő
kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése,
valamint a központi lakott területek tehermentesítése érdekében.

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

2,07

0,00

2012. évi 127. szám

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció*
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013

•

A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében meglevő minőségi és területi egyenlőtlenségek oldása; korszerű és hatékony egészségügyi és szociális ellátórendszer
kialakítása; az egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztésea; közszolgáltatások – költséghatékony és fenntartható módon történő - hozzáférhetővé tétele a régió településein,
akadálymentesítés az önkormányzati szolgáltatások elérhetősége érdekében.

Összesen

0,50

2,57

Tervezett ESZA arány (%):

MAGYAR KÖZLÖNY

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés

max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

5.

2007-2010

2011

2012

2013

20,52

0,00

2,07

0,50

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2014-2015

Összesen

0,00

23,09

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

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

5.1.1.

Közoktatási infrastrukturális fejlesztés

5.2.1.

Az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztése, hatékonyságának növelése

5.2.2.

Kistérségi szinten elérhető szociális
alapszolgáltatások

5.3.1.

Közszolgáltatások elérését segítő
informatikai rendszerek

5.3.2.

Utólagos akadálymentesítés
5. Prioritás összesen

2012

Konstrukció célja

2013
A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

2,07

0,00

0,00

Rehabilitációs ellátás fejlesztése a lakossági hozzáférés növelése és a földrajzi-regionális és
szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében.

0,00

0,00

0,50

Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek fejlesztése.

2,07

0,00

0,50

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere
emberi erőforrások minisztere közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

60,14

20709

20710

6. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritástengely a versenyképesség, elsősorban a tudásalapú társadalom innováció és vállalkozásorientált fejlesztéséhez járul hozzá. Elősegíti a régión belüli kohézió erősítését is –
köszönhetően a vállalati K+F és innovációs aktivitás növelésének, a vállalkozások fejlesztésének a helyi üzleti környezet támogatásának, valamint a visszatérítendő pénzügyi eszközök
alkalmazásának.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
28,08
24,97
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

Összesen
53,05

0,00

max. 10%

KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015

113,92

47,09

5,96

0,00

0,00

Összesen
166,97

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

2013

1.1.1.

Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység, valamint a K+F és
technológiai együttműködések fejlesztése

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2.

Kutatási központok fejlesztése,
megerősítése

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.3.

Innovációs és technológia parkok
támogatása, pólus innovációs klaszterek
támogatása

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.4.

Vállalati innováció ösztönzése

1.1.5.

Vállalati kutatás-fejlesztési profil erősítése

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.6.

Vállalkozások beszállítói és technológiai
innovációs együttműködésének fejlesztése

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1.

Vállalati technológia fejlesztés

6,90

11,28

11,38

13,52

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

0,00

0,00

Vállalkozások technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása meglévő,
piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások,
technológiák továbbfejlesztésével. További cél a vállalati K+F tevékenységek
dinamikus növekedésének biztosítása a konstrukció keretein belül. Innováció
menedzsment szakértők és tanácsadók képzése.

Mikro-, kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl.
eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása új munkavállalók
foglalkoztatásával és új piacok szerezésével, amelynek keretében előnyben
részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések.

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

1.

2012

Konstrukció célja

•
2012. évi 127. szám

1.2.3.
1.2.4.

Vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem támogatása

1.2.5.

1,80

0,00

0,00

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az
információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások
hatékony alkalmazásával a belső vállalati és a vállalatközi üzleti folyamatokban, a
hazai KKVszektor versenyképességének növekedésével.

MAGYAR KÖZLÖNY

Munkalehetőségteremtő beruházások
támogatása a leghátrányosabb
kistérségben
Nemzetközi szolgáltatóközpontok
létrehozása, fejlesztése
Környezetvédelmi szempontú
technológiafejlesztés

1.2.2.

•

1.2.7.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Üzleti környezet tanácsadás

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

Munkahelyi körülmények megteremtése, illetve olyan szolgáltatások bevezetése,
amelyek biztosítják a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók számára az egyenlő
esélyeket. Innováció menedzsment szakértők és tanácsadók képzése.

1.4.4.

Esélyegyenlőségi célcsoportok támogatása
a foglalkoztatásban

0,00

0,00

0,00

1.5.1.

KKV-k részére vállalkozás-, üzlet és
piacfejlesztési (tanácsadói) szolgáltatások
igénybevételének támogatása

0,00

0,00

0,00

1.5.2.

Gazdasági együttműködések és hálózatok
fejlesztése

0,00

0,07

0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal valamint oktatási intézményekkel, K+F
intézményekkel és egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában
megvalósuló együttműködéseinek fejlesztésének illetve létrejöttének előmozdítása,
szem előtt tartva a versenyképesség növelését és az innováció orientált
fejlesztések elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

1.5.3.

Vállalkozásfejlesztési létesítmények
infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és
fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás szempontjából
jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1. Prioritás Pénzügyi eszközök nélkül összesen

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

8,10

0,00

0,00

28,08

24,97

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű tanácsadás
igénybevételének támogatása KKV-k számára.

Konstrukció célja

2012. évi 127. szám

Minőség-, környezet és egyéb irányítási
rendszerek, szabványok bevezetésének
támogatása
E-kereskedelem, és egyéb eszolgáltatások támogatása
Szélessávú körzethálózati fejlesztések
támogatása
Logisztikai központok és szolgáltatások
fejlesztése

1.2.6.

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

JEREMIE

2007-2013
1.3.1

Hitel program mikrofinanszírozó
szervezetek és hitelintézetek és pénzügyi
vállalkozások részvételével

31,93

A kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben
finanszírozott mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése kedvezményes
kamatozású hitelek nyújtásával.

nemzetgazdasági miniszter

1.3.2

Garancia program hitelintézetek és
pénzügyi vállalkozások részvételével

7,09

Mikro-, kis- és középvállalkozások hitelei mögé garancianyújtása.

nemzetgazdasági miniszter

4,04

A korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő innovatív
mikro-, kis- és középvállalkozások tartós forráshoz juttatása.

nemzetgazdasági miniszter

1.3.3.

Közösen létrehozott kockázati tőkealapok
Pénzügyi eszközök összesen

43,06

A pénzügyi eszközök esetében a támogatási konstrukciók tartalmazzák a holding alap működésére felhasználható költségtérítést. Az uniós előírások alapján Forráskezelő Szervezet részére nyújtható költségtérítés
mértéke a mindenkori pénzügyi eszközök finanszírozási keretéből (hitel programok, a garancia programok és a kockázati tőke programok kereteiből) a programszámlákra összesen lehívott összegek maximum 2%-a lehet.
A programszámlákra lehívott összegek alatt kizárólag az unió felé elszámolt kiadások értendők. A költségtérítés összege a hatályos Finanszírozási Szerződésben kerül meghatározásra.
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése
1. Prioritás tartalma

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max 500 karakter)

A prioritás elsősorban a régió versenyképességének fejlesztését segíti elő az elérhetőség, a közlekedési kapcsolatok mennyiségi és minőségi javításával, szem előtt tartva a környezetileg
fenntartható közlekedési módok térnyerését és a közlekedésbiztonságot. A fő- és mellékúthálózat fejlesztése mellett támogatja a kerékpáros, vízi és közösségi közlekedési módok
térnyerését.

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

2012

2013

Összesen

0,00

13,67

0,00

13,67

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

max 10%
nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

68,30

0,00

13,67

0,00

0,00

81,97

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

Konstrukció
kódja

2.1.1

2.1.2
2.2.1
2.3.1

Konstrukció neve

Közúti elérhetőség javítása

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

0,00

13,67

0,00

Regionális kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése
A régió külső elérhetőségét javító
közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Közösségi közlekedés fejlesztése
2. Prioritás összesen

0,00

13,67

Konstrukció célja

A 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos mellékúthálózat minőségének
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, valamint a közlekedés okozta környezeti
károk csökkentése.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 127. szám

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A régió vonzerejének komplex fejlesztését célzó prioritás turisztikai, természetvédelmi és környezetvédelmi fejlesztéseket fogalmaz meg. A turisztikai vonzerő fejlesztésével
megjeleníthetővé válnak olyan fejlesztések, melyek komplex módon egyesítik egy természeti, kulturális érték turisztikai célú hasznosítását.

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése
1. Prioritás tartalma

•

2011
3,77

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
7,43
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2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

Összesen

0,00

11,20
max. 10 %

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

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

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

45,61

1,47

5,28

4,45

0,00

56,81

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

3.

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

3.1.1

Versenyképes turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés

1,45

7,10

0,00

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők fejlesztésén, valamint
turisztikai szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból származó jövedelmek
növelése és munkahelyek teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

3.1.2

Turisztikai fogadóképesség fejlesztése

0,09

0,00

0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése, ezen
keresztül a turizmus versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

3.2.1

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

3.3.1

Természeti értékek védelme
Élőhely-megőrző mező- és
erdőgazdálkodás infrastrukturális
alapjainak megteremtése
Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat
infrastrukturális fejlesztése
Vízgazdálkodási tevékenységek

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

belügyminiszter

3.3.2

Települési hulladéklerakók rekultivációja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

3.2.2
3.2.3

3.3.3

Megújuló energia-hordozó felhasználás
növelése

3.3.4

Fenntartható életmód és fogyasztás
3. Prioritás összesen

2,19

0,38

0,00

3,72

7,48

0,00

A kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés
elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és
villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül
csökkenteni a széndioxid kibocsátást. A konstrukció elsősorban az együttműködő
villamosenergia hálózatba termelő kapacitások kiépítését, másodsorban a sziget
üzemmódban működő villamosenergia-termelő kapacitások kiépítését, tovább a
földgáz hálózatba táplálható biometán termelést támogatja.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere

vidékfejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a munkaerő-piaci szervezetek működési hatékonyságának javításával, a humán erőforrások minőségi
erősödéséhez hozzájáruló közoktatási-művelődési, valamint szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén.
Az intézkedések egyúttal figyelemmel vannak a környezet védelmére, az elért eredményekkel arányos környezetterhelésre, energiahatékonyságra.

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

2012

2013

Összesen

7,43

1,32

0,50

9,25

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

max. 10%

KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

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

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

90,28

0,00

8,08

1,17

0,00

99,53

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

Konstrukció
kódja

4.

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

2013

4.1.1.

A szakképzés és felnőttképzés
infrastruktúrájának fejlesztése

emberi erőforrások minisztere

4.1.2.

Az integrált foglalkoztatási és szociális
szolgáltató rendszer kialakítása

emberi erőforrások minisztere

4.2.1.

A felsőoktatási kapacitások fejlesztése

4.3.1.

Közép-magyarországi régió fekvőbetegszakellátási intézményrendszerének
fejlesztése

4.3.2.

Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése
a Közép-magyarországi régióban

4.3.3.

4.5.1.

0,00

0,00

0,00

Az egészségügyi ágazat közhiteles nyilvántartásainak létrehozása és publikálása,
ehhez az adatkörök fenntartása intézményi szerepköreinek és felelősségi
szabályrendszerének létrehozása.

emberi erőforrások minisztere

0,00

0,63

Önkormányzatok illetőleg önkormányzati
feladatellátást biztosító egyes
közszolgáltatások akadálymentesítése
Közoktatási intézmények beruházásainak
támogatása
Elektronikus helyi közigazgatási
infrastruktúra fejlesztése
4. Prioritás összesen

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere
emberi erőforrások minisztere
emberi erőforrások minisztere

2,71

0,00

0,00

Új bölcsődék létrehozása, és már működő bölcsődéket érintő infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása amennyiben a fejlesztés kapacitásbővülést
eredményez.

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

3,64

0,69

0,00

Közoktatási intézmények - ezen belül óvodai feladatellátási helyek - fejlesztése.

0,00

0,00

0,50

Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek.

7,43

1,32

0,50

emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter
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4.5.3.

emberi erőforrások minisztere

•

Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése és
kapacitásának bővítése

4.7.1.

1,08

Bentlakásos intézmények korszerűsítése,
kiváltása
Állami fenntartású közintézmények
akadálymentesítése
Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése

4.5.2.

4.6.1.

emberi erőforrások minisztere
Alapvető cél a koraszülött és intenzív ellátásra szoruló újszülött csecsemők
életesélyeinek növelése a Perinatális Intenzív Centrumok (PIC III.) informatikai és
orvos technológiai eszközeinek fejlesztésével, nem engedélyköteles építési
beruházások támogatásával.

MAGYAR KÖZLÖNY

4.4.1.
4.4.2.

A Közép-magyarországi régió
egészségügyi informatikájának fejlesztése

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max 500 karakter)

A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai
megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a kisvárosokban és 5000 főnél népesebb falvak esetében helyi településfejlesztési akciók
végrehajtását.

•

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012

2013

Összesen

0,00

11,23

0,00

11,23
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2011

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

max. 10%

KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

5.

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Települési területek megújítása
1. Prioritás tartalma

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

69,58

0,00

0,00

11,23

0,00

80,81

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

5.1.1

Szociális célú városrehabilitáció

5.2.1

Pest megyei település-központok
fejlesztése

5.2.2

Budapesti integrált városfejlesztési
program

5.2.3

Gazdaságélénkítő városfejlesztés
(JESSICA konstrukció)
5. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

0,00

8,23

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

11,23

0,00

Konstrukció célja

A leértékelődő városi területek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának
elősegítése, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával.

A városi szövet átalakítása kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a
kívánt mértékben finanszírozott, megtérülést eredményező beruházások
segítségével.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter
emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

141,46

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (pénzügyi eszközök
nélkül, Mrd Ft)

98,41

20715

20716

7. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások
által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében technológia transzfer irodák kerülnek
támogatásra.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
7,44

2,47

Összesen

0,00

9,91

Tervezett ESZA arány (%): max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

1.

2007-2010

2011

14,91

1,41

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015
6,61

1,89

0,00

Összesen
24,82

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

nemzetgazdasági miniszter

2013

0,00

0,20

0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal valamint oktatási intézményekkel,
K+F intézményekkel és egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter
formában megvalósuló együttműködéseinek fejlesztése illetve létrejöttének
előmozdítása, szem előtt tartva a versenyképesség növelését és az
innováció orientált fejlesztések elősegítését.

1.2.1.

Vállalati tanácsadás

0,00

0,00

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű tanácsadás
igénybevételének támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése
és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás
szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások
fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1.

Befektetési környezet fejlesztése

1. Prioritás összesen

7,44

2,27

0,00

7,44

2,47

0,00

MAGYAR KÖZLÖNY

1.1.1.

Vállalati együttműködések és
klaszterek támogatása

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

•
2012. évi 127. szám

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

5,47

9,15

2012. évi 127. szám

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013

•

A Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex megőrzése, klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minőségű
fejlesztése, mely tartalmazza: a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek integrált fejlesztését; tájegységekre jellemző
ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus szolgáltatások támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását

Összesen

0,00

MAGYAR KÖZLÖNY

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés

14,62

Tervezett ESZA arány (%): max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

2007-2010

2011

21,51

3,48

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015
6,49

4,66

Összesen

0,00

36,13

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

Konstrukció neve

2.1.1.

A régió történelmi és kulturális
örökségének fenntartható
hasznosítása, valamint a természeti
értékeken alapuló aktív turisztikai
programok fejlesztése

2.2.1.

Szálláshelyek bővítése és
szolgáltatásainak minőségi fejlesztése

2.3.1.

Helyi, térségi desztináció
menedzsment szervezetek
létrehozása, fejlesztése
2. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

A konstrukció célja

2011

2012

2013

4,62

9,15

0,00

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozása, meglevők fejlesztése,
valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

0,85

0,00

0,00

5,47

9,15

0,00

- Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek
fejlesztése.
- Balatoni Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

20717

20718

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Városfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását
és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a kisvárosokban és 5000 főnél népesebb falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
0,00

6,63

Összesen

0,00

6,63

Tervezett ESZA arány (%): 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

3.

2007-2010

2011

25,21

2,22

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015
1,45

2,97

0,00

Összesen
31,84

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

Városközponti területek és leromlott
városrészek fejlesztése

0,00

5,63

0,00

3.2.1.

Helyi és helyközi közösségi
közlekedés infrastrukturális
feltételeinek javítása

0,00

1,00

0,00

0,00

6,63

0,00

3. Prioritás összesen

Városközpontok, leromlott városi lakóterületek integrált rehabilitációja.
A hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása települési
infrastruktúrafejlesztések révén, valamint a városi közösségi közlekedési
rendszerek fejlesztése.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter
emberi erőforrások minisztere,
közigazgatási és igazságügyi
miniszter,
nemzeti fejlesztési miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

3.1.1.

A konstrukció célja

•
2012. évi 127. szám

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

8,89

0,00

2012. évi 127. szám

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013

•

A településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát rendszerek alkalmazásának elősegítése, környezeti tudatosság növelése.
Biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keret irányelvnek megfelelően.
Az alsóbbrendű közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek belső elérhetőségi viszonyainak javítása.

Összesen

0,00

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

8,89

Tervezett ESZA arány (%): 10%

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

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

21,60

2,91

5,90

0,08

0,00

30,49

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

4.

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

4.1.1.

Környezetvédelmi infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése

4.2.1

Felszíni vizek minőségének javítása
és felszíni vizek okozta kockázatok
csökkentése

2,58

2012

0,00

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

A 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése, a
környezetbiztonság növelése. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése.
A települési szilárd és folyékony hulladéklerakók rekultivációja. A
fenntarthatósággal foglalkozó civil szervezetek programjainak támogatása.

4.1.1/A, C, D
vidékfejlesztési miniszter,
4.1.1/B
belügyminiszter

4.1.1/B
vidékfejlesztési miniszter,
4.1.1/D
közigazgatási és igazságügyi
miniszter

belügyminiszter

vidékfejlesztési miniszter

2013

0,00

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos
mellékúthálózat minőségének fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken
élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz
való hozzáférésének javítása, valamint a közlekedés okozta környezeti
károk csökkentése.
4.3.1

Térségi közlekedési kapcsolatok
fejlesztése

4. Prioritás összesen

6,32

0,00

0,00

8,89

0,00

0,00

A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért
elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása. A pályázat
célja ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása,
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális
egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy több település közötti
távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

nemzeti fejlesztési miniszter

20719

20720

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító
intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a
közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az e-közigazgatás fejlesztéséhez.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
2,15

2,74

Összesen

0,50

5,39

Tervezett ESZA arány (%): 10%

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

5.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

22,32

3,41

1,89

0,09

0,00

27,71

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

5.1.1.

Szociális infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

0,26

0,00

0,00

A konstrukció célja

Bölcsödék fejlesztése.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere

Egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése

1,89

0,56

0,00

5.3.1.

Kis- és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik fejlesztése

0,00

2,18

0,00

Közoktatási intézmények fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

5.4.1.

A regionális információs társadalom
kiteljesítése

0,00

0,00

0,50

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek informatikai
fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

2,15

2,74

0,50

5. Prioritás összesen

•

Nyugatl-dunántúli Operatív Program
45,44

2012. évi 127. szám

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

emberi erőforrások minisztere

MAGYAR KÖZLÖNY

5.2.1.

- Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása.
- Kistérségi járóbeteg-ellátó központok fejlesztése.
- Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása, rehabilitáció
szolgáltatások fejelsztése a lakossági hozzáférés növelése és a földrajziregionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése
érdekében.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

20721

2012. évi 127. szám

A miniszterelnök 119/2012. (IX. 26.) ME határozata
Magyarország és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete között a Magyarországon
megrendezésre kerülõ 42. Európai Regionális Konferenciára a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség
Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeirõl szóló Megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a rendészetért felelõs miniszter és a külpolitikáért felelõs miniszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete között a Magyarországon megrendezésre
kerülõ 42. Európai Regionális Konferenciára a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól
és mentességeirõl szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a rendészetért felelõs minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a rendészetért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;
5. felhívom a rendészetért felelõs minisztert és a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását
követõen a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 120/2012. (IX. 26.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság
és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenõrzésérõl szóló
Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a határrendészetért felelõs miniszter és a külpolitikáért felelõs miniszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát
Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenõrzésérõl szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló
Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a határrendészetért felelõs minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a határrendészetért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;
5. felhívom a határrendészetért felelõs minisztert és a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a megállapodás létrehozását
követõen a megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

